
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 63 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 28η Ιουνίου 1999, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
9.30 π.µ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την 
εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, 
 Μελίνα Μουζουράκη και 
 Ηλίας Σουφλερός, κωλυοµένου του τακτικού, κ. ∆ηµητρίου Τζουγανάτου  

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 

Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 30.4.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που συντελείται 
µε την απόκτηση από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΓΕΚ Α.Ε. της 
πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα η συγκέντρωση εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΓΕΚ Α.Ε. δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου κ. Αλεξάνδρου Μεταλληνού. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Εισηγήτρια κ. Σοφία Καµπερίδου ανέπτυξε τη γραπτή 
εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 
κρινόµενης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι, δεν αναµένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισµό 
στις επιµέρους αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ως άνω πληρεξούσιος 
δικηγόρος, ο οποίος και συντάχθηκε µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις της 
γνωστοποιούσας, έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο 
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 8η Ιουλίου 1999,  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 
π.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 ενδιαφερόµενη εταιρεία κατά τη συζήτηση της υποθέσεως,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.  Στις 30.4.1999 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΓΕΚ Α.Ε. (εφεξής ΓΕΚ), βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως 
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ισχύει, η συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία πραγµατοποιείται µε την από 26.4.1999 Σύµβαση  
Πώλησης Μετοχών, που υπεγράφη µεταξύ αφενός των µετόχων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΤΕΡΝΑ) κ.κ. Γ. Περιστέρη, Ε. 
Περιστέρη, Μ. Γουρζή, Α. Γουρζή, Π. Γουρζή (εφεξής «οι Πωλητές») και αφετέρου της εταιρείας 
ΓΕΚ, και σύµφωνα µε την οποία, οι Πωλητές, από κοινού, θα πωλήσουν, µεταβιβάσουν και 
παραδώσουν στην ΓΕΚ σύνολο κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της ΤΕΡΝΑ, που θα 
αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 51% του ολοσχερώς καταβεβληµένου, κατά την ηµεροµηνία 
ολοκληρώσεως των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, µετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ.  

Η µεταβίβαση των µετοχών θα συντελεστεί µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Οι 
µετοχές θα παρακατατεθούν από τους Πωλητές σε κεντρικό κατάστηµα τραπέζης, το αργότερο µέχρι 
την έναρξη της δηµόσιας εγγραφής για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΓΕΚ που 
αποφασίστηκε στη Γενική της Συνέλευση στις 30.3.99 και θα παραµείνουν κατατεθειµένες 
επ΄ονόµατι των Πωλητών  µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Η 
δε ολοκλήρωση της συγκέντρωσης τελεί υπό την αίρεση έκδοσης εγκριτικής απόφασης της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού.    

ΙΙ.1.   Η εξαγοράζουσα εταιρεία ΓΕΚ, εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως αντικείµενο εργασιών την 
κατασκευή και ανάπτυξη κτιρίων και εγκαταστάσεων κάθε είδους, τις ειδικές κατασκευές (σχολεία, 
νοσοκοµεία, αθλητικά κέντρα, ειδικά βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες, συγκροτήµατα γραφείων, κ.αλ.) 
καθώς και τη µελέτη, ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων και κατασκευών. Η εταιρεία 
δραστηριοποιείται κυρίως στα οικοδοµικά έργα του ιδιωτικού τοµέα, κατέχει πτυχίο Ζ΄τάξης, αλλά 
συµµετέχει µέσω κοινοπραξιών και σε έργα όλων των τάξεων.  

Η εξαγοράζουσα ελέγχει α) εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΑΕ (εφεξής ΓΕΚΑ), η οποία συµµετέχει σε επενδυτικά προγράµµατα ανάπτυξης 
και εκµετάλλευσης συγκροτηµάτων κτιρίων που προορίζονται για διάφορες χρήσεις (εµπορικά-
επιχειρηµατικά κέντρα, συνδυασµένες µορφές κατοικίας χώρων εργασίας κ.λ.π) και β) κατά 99,91% 
την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (εφεξής ΓΕΚΕ), η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο των ξυλουργικών κατασκευών, το µεγαλύτερο δε µέρος της παραγωγής 
της διατίθεται για την κάλυψη αναγκών της ΓΕΚ. Τέλος, οι κύριοι µέτοχοι της ΓΕΚ συµµετέχουν και 
στην εταιρεία αντιπροσωπειών ΤΕΜΑΤ ΕΠΕ. 

Ο κύκλος εργασιών του οµίλου της ΓΕΚ για το έτος 1998, ανήλθε σε 26,13 δις δρχ. περίπου, ποσό 
που αντιστοιχεί σε 78,8 εκατ. ECU, ενώ η ίδια η εταιρεία πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών της 
τάξεως των 23,4 δις δρχ., που αντιστοιχεί σε 70,76 εκατ. ECU περίπου. O κύκλος εργασιών της 
ΓΕΚΕ το 1998 ήταν 496,65 εκατ. δρχ. ποσό που αντιστοιχεί σε 1,5 εκατ. ECU περίπου. Ο κύκλος 
εργασιών της ΓΕΚΑ το 1998 ήταν 1,64 δις δρχ. ποσό που αντιστοιχεί σε 4,94 εκατ. ECU.  

2. Η ΤΕΡΝΑ κατέχει πτυχίο Η΄τάξης και έχει ως αντικείµενο την ανάληψη και εκτέλεση πάσης 
φύσης τεχνικών έργων (δηµοσίων και ιδιωτικών), καλύπτοντας όλο το φάσµα των τεχνικών 
κατασκευών. 

Η εταιρεία ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, τις επιχειρήσεις: α) ΕΤΚΑ ΑΕ, η οποία είναι κατασκευαστική 
εταιρεία, κάτοχος πτυχίου Ζ΄ τάξης και  συµµετέχει σε χαµηλού προϋπολογισµού δηµόσια έργα, β)  
ΒΙΟΜΕΚ ΑΕ, που ασχολείται µε τις µεταλλικές κατασκευές, γ) ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, η 
οποία ασχολείται µε την κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων, και δ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, η οποία θα αρχίσει παραγωγική δραστηριότητα εντός του 2000 και 
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πρόκειται να ασχοληθεί µε την παραγωγή ανανεώσιµης & ήπιας µορφής ενέργειας και συγκεκριµένα 
µε την υδροηλεκτρική ενέργεια. 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του οµίλου της ΤΕΡΝΑ, για το έτος 1998, ανήλθε σε 
15,19 δις  δρχ., ποσό που αντιστοιχεί σε 45,83 εκατ. ECU, ενώ η ίδια η εταιρεία πραγµατοποίησε 
κύκλο εργασιών της τάξεως των 12,25 δις δρχ. περίπου, που αντιστοιχεί σε 36,97 εκατ. ECU. 

ΙΙΙ.  Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους, λόγω 
των χαρακτηριστικών τους, της τιµής τους και της σκοπούµενης χρήσης τους. 

Στην υπό κρίση περίπτωση, και οι δύο άµεσα συµµετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και ειδικότερα κύριο αντικείµενό τους αποτελεί η 
ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως ιδιωτικών και δηµοσίων έργων (κυρίως έργων υποδοµής), ενώ 
συµπληρωµατικά δραστηριοποιούνται µέσω των θυγατρικών τους, στις ξυλουργικές και µεταλλικές 
κατασκευές  και στον τοµέα της ενέργειας.  

Ως εκ τούτου, η κρινόµενη συγκέντρωση αφορά τις παρακάτω επιµέρους σχετικές αγορές: 
α) Την αγορά κατασκευών, η οποία διακρίνεται σε τρεις επί µέρους κατηγορίες: i) τις κατασκευές 
κατοικιών, ii) τις κατασκευές λοιπών κτιρίων και iii) τα έργα υποδοµής,  
β) την αγορά ξυλουργικών κατασκευών,  
γ) την αγορά παραγωγής ενέργειας και  
δ) την αγορά µεταλλικών κατασκευών. 

Σηµειώνεται ότι, η ζήτηση του ιδιωτικού τοµέα αφορά κατά κύριο λόγο τις δύο πρώτες κατηγορίες 
έργων, ενώ η ζήτηση του δηµόσιου τοµέα αφορά κυρίως την ικανοποίηση των αναγκών σε έργα 
υποδοµής. Με βάση δε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, η κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και  η 
κατασκευή Ιδιωτικών Έργων αποτελούν δύο διακριτές σχετικές αγορές. Η διάκριση όµως των 
κατασκευαστικών εταιρειών που κατασκευάζουν έργα που ανήκουν αποκλειστικά στη µια ή στην 
άλλη σχετική αγορά δεν είναι δυνατή δεδοµένου ότι οι «µεγάλες» επιχειρήσεις του κλάδου (ΑΕ και 
ΕΠΕ) δραστηριοποιούνται και στις δύο προαναφερθείσες αγορές, οι δε «µικρές» ασχολούνται κυρίως 
µε την κατασκευή ιδιωτικών έργων. 

Περαιτέρω, η εξέταση των αγορών των ξυλουργικών κατασκευών, της ενέργειας και των µεταλλικών 
κατασκευών, στην υπό κρίση περίπτωση παρέλκει, λόγω του µικρού κύκλου εργασιών των 
πραγµατοποιούν οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους στους 
τοµείς αυτούς, καθώς και του ότι δεν υφίσταται υπερκάλυψη στις δραστηριότητες των. 

ΙV. Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση περίπτωση θεωρείται το σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας, όπου οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις παρέχουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους υπό 
επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού 

V. Οσον αφορά τη δοµή της αγοράς, σύµφωνα µε τα συγκεντρωθέντα από τη Γραµµατεία στοιχεία, 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) είναι εγγεγραµένες 455 επιχειρήσεις 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, ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τον αριθµό των επιχειρήσεων, 
που ασχολούνται αποκλειστικά µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα (βλπ. Απόφαση Ε.Α. 
13/ΙΙ/98). Οι 40 µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που είναι κάτοχοι πτυχίου Η΄τάξης, κατέχουν 
περίπου το 10% της συνολικής αγοράς, ενώ 118 εταιρείες µε πτυχίο Ζ΄τάξης καλύπτουν το 18% της 
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συνολικής αγοράς. Επί πλέον στη χώρα δραστηριοποιούνται αρκετές πολυεθνικές κατασκευαστικές 
εταιρείες (HOCHTIEF, GROUPE GTM, HYUNAI ENGINEERING, κ.αλ.) που συµµετέχουν σε 
δηµόσια έργα και η παρουσία τους εντείνει περισσότερο τον ανταγωνισµό στο κατακερµατισµένο 
ελληνικό κατασκευαστικό δυναµικό.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών & ΕΠΕ, µεταξύ 
των εταιρειών Η΄τάξης, η ΤΕΡΝΑ, µε βάση τον συνολικό κύκλο εργασιών της, κατά τα έτη 1997 και 
1998, κατείχε την 18η θέση και µερίδιο 2,62% και 3,16% αντίστοιχα, η δε ΓΕΚ, µεταξύ των  
εταιρειών Ζ΄τάξης, το 1997 κατείχε την 1η θέση µε µερίδιο 7,11%, ενώ για το 1998, δεν υφίστανται 
διαθέσιµα στοιχεία. Στις τεχνικές εταιρείες Η΄τάξης, το 1998, την πρώτη θέση κατείχε η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. µε µερίδιο αγοράς 8,89%, την δεύτερη θέση η ΑΕΓΕΚ µε 
6,03% µερίδιο και την τρίτη η ΜΗΧΑΝΙΚΗ µε 6,04%. Στις τεχνικές εταιρείες Ζ΄τάξης, µετά τη 
ΓΕΚ, στη 2η θέση βρίσκεται η ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ µε µερίδιο 4,1%, και ακολουθεί η 
ΑΤΕΡΜΩΝ µε 3,5%,  η ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ µε 3,2%, η ΕΤΚΑ µε 1% κ.λ.π. 

Με βάση τον κύκλο εργασιών των µεγαλύτερων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών 
ανεξαρτήτως πτυχίου, η ΓΕΚ µε 23 δις δρχ. κατείχε την 3η θέση το 1998 και η ΤΕΡΝΑ µε 12 δις δρχ. 
την 11η θέση ενώ την 1η θέση κατέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ µε 34 δις δρχ. περίπου. 
Σηµειωτέον ότι µε την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ΓΕΚ ΑΕ 
και ΤΕΡΝΑ ΑΕ θα κατέχουν την 1η θέση µε συνολικό κύκλο εργασιών 35 δις δρχ. περίπου.   

VI.  Βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς των κατασκευών στην χώρα µας είναι ο µεγάλος αριθµός 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ΄αυτή και η τάση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων του 
κλάδου, η οποία παρατηρείται τελευταία, στα πλαίσια της προσπάθειας διατήρησης και ενίσχυσης 
της θέσης τους σε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση τόσο 
της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας που οφείλεται κυρίως στην πορεία των κυριότερων 
µεγεθών της οικονοµίας (πτώση πληθωρισµού, µείωση επιτοκίων κλπ) όσο και στο σχεδιασµό, 
δηµοπράτηση και κατασκευή σηµαντικών δηµοσίων έργων στα πλαίσια βελτίωσης των τεχνικών 
έργων υποδοµής της χώρας αλλά και λόγω της ανάληψης της ολυµπιάδας του 2004. Υφίσταται δε 
δυνητικός ανταγωνισµός, κυρίως από εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες-µέλη της Ε.Ε. και οι οποίες 
αναµένεται να εισέλθουν στη χώρα τα προσεχή έτη, παρά τα µικρά εµπόδια που µπορεί να 
προβάλλονται κυρίως λόγω του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου των έργων, του φορολογικού 
συστήµατος, της γλώσσας και του µεγέθους και της µορφής της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς 
(µικρή αγορά µε πολλά µικρά έργα).  

VII. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β΄ του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µια επιχείρηση ή µια ή 
περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή 
περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4β παραγρ. 1, κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων που υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο, πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση 
της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της 
επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, όπως τροποποιήθηκε και 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 
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εθνική αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµα της και 
ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, εµπίπτει στο πεδίο απαγόρευσης του 
άρθρου αυτού.  

Στην προκειµένη περίπτωση, η απόκτηση του 51% τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΤΕΡΝΑ από τη ΓΕΚ αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται υποχρεωτικά σε 
προληπτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β αυτού, δεδοµένου ότι πληρούται η 
δεύτερη εκ των  δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα αυτή του κύκλου εργασιών, 
και η οποία γνωστοποιήθηκε εµπρόθεσµα στην Eπιτροπή Ανταγωνισµού (η σύµβαση πώλησης 
µετοχών υπογράφηκε  στις 26.4.1999 και γνωστοποιήθηκε την  30.4.1999). 

Βάσει δε των όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω, σχετικά µε τις σχετικές αγορές, τις ανταγωνιστικές 
σ΄αυτές συνθήκες, τον µεγάλο αριθµό των τεχνικών επιχειρήσεων, το µερίδιο αγοράς που κατέχουν 
οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, τον ασκούµενο οξύ ανταγωνισµό εκ µέρους των µεγάλων αλλοδαπών 
πολυεθνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων µέσω της ανάληψης σηµαντικών δηµοσίων έργων, 
εκτιµάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν είναι δυνατό να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό 
στις παραπάνω σχετικές αγορές. 

    ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος να απαγορευθεί η από 30.4.1999 γνωστοποιηθείσα  
συγκέντρωση των εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΓΕΚ Α.Ε. και ΤΕΡΝΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 9η Ιουλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

               Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

Σταύρος Αργυρόπουλος 

Εµµανουήλ Αντωνόπουλος    Η Γραµµατέας  

            

    Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


