
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ.   81 / II /1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 20η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου), µε την εξής 
σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 

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

Θέµα της συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 21.10.1998 γνωστοποιηθείσας στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε., σύµφωνα µε το άρ. 4β του ν.703/77, όπως 
ισχύει. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν α) η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ 
δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων Λαυρεντίου-Ελευθερίου Αλβέρτη και Πανταζή 
Καραµανώλη και β) για την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε. ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, 
Θεόδωρος Καλούδης, ενώ τη συζήτηση παρακολούθησε και ο τέως Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλός της ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ, Ιωάννης Ρόρρης. 

Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια 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 αφορά η συγκέντρωση. Στη 
συνέχεια το λόγο έλαβαν τα ενδιαφερόµενα µέρη, τα οποία συντάχθηκαν µε την εισήγηση της 
Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις θέσεις τους, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε 
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την 
Επιτροπή τη µη απαγόρευση της κρινόµενης συγκέντρωσης. Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
έδωσε προθεσµία µέχρι τις 25.1.1999 στις ενδιαφερόµενες εταιρείες να προσκοµίσουν τα 
υποµνήµατά τους καθώς επίσης και επίσηµα στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη της σύνθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ το 
1998, τα οποία ζήτησαν τα µέλη της Επιτροπής.  



 

 

2

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 10η Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, 
στην ιδία ως άνω αίθουσα 611, την οποία και ολοκλήρωσε την 25η Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα 
Πέµπτη, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα του φακέλου 
που σχηµατίσθηκε, την Εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τους 
ισχυρισµούς, τις απόψεις και τις εξηγήσεις των ενδιαφεροµένων εταιρειών, το υπόµνηµα το οποίο 
προσκοµίσθηκε, και την ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1.(α) Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ (εφεξής ΙΝΤΕΡΤΥΠ 
Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1988 µε έδρα τον ∆ήµο Ελληνικού Αττικής και έχει ως αντικείµενο την 
άσκηση κάθε είδους εκτυπωτικών και εκδοτικών εργασιών και ειδικ;oτερα την εκτύπωση 
εντύπων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
(παράλληλη αγορά) και ανήκει στον όµιλο εταιρειών ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.Η εταιρεία αυτή δεν 
ελέγχει καµία άλλη επιχείρηση. Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ, 
ανήλθε το έτος 1997 στο ποσό των 85.058.774.692 δρχ. (275.784.306 ECU). Ο κύκλος εργασιών 
της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. στην ελληνική αγορά ανήλθε στο ποσό των 1.639.312.707 δρχ. 
(5.315.109 ECU) σύµφωνα µε το άρθρο 4στ παρ.4, ενώ η εταιρεία δεν αναπτύσσει 
δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.  

(β) Η εταιρεία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε. (εφεξής ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1991 µε έδρα τον ∆ήµο 
Χαλανδρίου Αττικής και έχει ως αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών µαζικής ενηµέρωσης καθώς 
και την παραγωγή και εκτύπωση εντύπων και σε κάθε είδους εργασία γραφικών τεχνών 
ειδικότερα δε δραστηριοποιείται στους τοµείς marketing, επικοινωνίας, δηµοσίων σχέσεων και 
εκτύπωση εκδόσεων τρίτων. Η εταιρεία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. κατέχει: το 90% του µετοχικού 
κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας NEXT A.E. η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία ψηφιακής 
εικόνας και την παραγωγή διαχωρισµών χρωµάτων, το 95% του µετοχικού κεφαλαίου της 
ανώνυµης εταιρείας THE PRODUCTION SHOP A.E. η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
υπηρεσιών επικοινωνίας µέσω τρίτων, και το 70% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης 
εταιρείας Α. ΑΝ∆ΡΕΟΥ Α.Ε. η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία ψηφιακής εικόνας και την 
παραγωγή διαχωρισµών χρωµάτων καθώς και µε τις εκτυπωτικές και µεταεκτυπωτικές εργασίες 
µέσω τρίτων (φασόν). Η απορροφούµενη είναι εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών (παράλληλη αγορά) οι δε κυριότεροι µέτοχοι αυτής είναι οι κ.κ. Θεόδωρος Καλούδης 
και Αθανάσιος Παναγούλιας (µε ποσοστό 30,6% του µετοχικού κεφαλαίου έκαστος). Ο κύκλος 
εργασιών της εταιρείας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της στην ελληνική αγορά ανήλθε 
το έτος 1997 στο ποσό των 2.558.058.584 δρχ. (8.293.940 ECU), ο δε κύκλος εργασιών της 
εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 1.636.312.707 δρχ. (5.305.383 ECU), ενώ δεν αναπτύσσει 
δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.  

 (γ) Στις 21.10.1998 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 
4β του ν.703/77 όπως ισχύει, η υπ’ αριθµ. 39517/8.10.1998 Πράξη της Συµβολαιογράφου 
Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά-Αγρέβη δυνάµει της οποίας η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. 
συγχωνεύεται µε την εταιρεία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. δι’ απορροφήσεως της τελευταίας από την 
πρώτη. Συγκεκριµένα, στις 30.6.1998, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των παραπάνω ανωνύµων 
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εταιρειών κατάρτισαν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο µητρώο των 
Ανωνύµων Εταιρειών µε ηµεροµηνία 13.7.1998. Στις 2.10.1998 οι Γενικές Συνελεύσεις των 
µετόχων κάθε µιας από τις παραπάνω εταιρείες, ενέκριναν το ως άνω Σχέδιο Σύµβασης 
Συγχώνευσης και στις 8.10.1998 υπογράφηκε η ως άνω γνωστοποιηθείσα συµβολαιογραφική 
Πράξη Συγχώνευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1929 και του Ν.2166/1993. 
Συνεπεία της συγχωνεύσεως το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσης ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. εκ δρχ. 
145.000.000 διαιρούµενο σε 1.450.000 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, αυξάνεται κατά 
το εισφερόµενο ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφούµενης ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. εκ δρχ. 
236.750.000 και θα ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των δρχ. 381.750.000 διαιρούµενο σε 
3.817.500 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές. Στο µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας µε 
τη νέα επωνυµία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε., οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. θα συµµετέχουν µε 967.150 
κοινές µετά ψήφου µετοχές (ποσοστό 25,33% περίπου) και οι µέτοχοι της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. θα 
συµµετέχουν µε 2.850.350 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές (ποσοστό 74,67% περίπου).  

Παράλληλα µε την ως άνω γνωστοποίηση του άρθρου 4β παρ. 1, την 22.10.1998 υποβλήθηκε 
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού από τις συµµετέχουσες στην ως άνω συγκέντρωση 
συγχωνευόµενες εταιρείες, αίτηση χορήγησης άδειας πραγµατοποίησής της, κατά παρέκκλιση 
πριν την έκδοση οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε 
παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, προκειµένου να αποφευχθεί σοβαρή οικονοµική ζηµία σε βάρος 
των ανωτέρω εταιρειών. Η άδεια αυτή παρασχέθηκε µε την 23/ΙΙ/1999 απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού.  

Η ως άνω συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό Κ2-11176/2.12.1998 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών των 
συγχωνευοµένων εταιρειών την 2.12.1998. 

 (δ) Προηγουµένως, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. κατά τη 
συνεδρίασή της, της 2.10.1998 (κατά την οποία εγκρίθηκε και το ως άνω Σχέδιο Σύµβασης 
Συγχώνευσης), εξέλεξε νέο 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας (καίτοι το ανακληθέν 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε εκλεγεί µε 2ετή θητεία µόλις την 29.6.1998) στο οποίο πέντε (5) µέλη 
(οι κ.κ. Θ. Καλούδης, Αθαν.Παναγούλιας, Αγγ. Πλακόπητας, Αντ. Κόλλιας και ∆ηµ. 
∆ηµόπουλος) ήταν ταυτόχρονα και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. και ένα (1) µόνο µέλος ήταν και µέλος του ανακληθέντος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. Στη συνέχεια, και κατά την αµέσως µετά 
επακολουθήσασα συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τούτο συγκροτήθηκε σε Σώµα και 
εξέλεξε Πρόεδρο αυτού τον κ. Θ. Καλούδη και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Αθαν.Παναγούλια 
(οι οποίοι ήταν ταυτόχρονα Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. 
αντίστοιχα αλλά και βασικοί µέτοχοι της εταιρείας αυτής µε συνολικό ποσοστό συµµετοχής 
61,2% του µετοχικού κεφαλαίου) στους οποίους –µόνους- εκχωρήθηκαν όλες οι εξουσίες και 
αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (βλ. Πρακτικό ∆Σ εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. 
105/2.10.1998). 
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2.(α) 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.  

Ο οικονοµικός κλάδος που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση είναι ο ευρύτερος κλάδος των 
εκδόσεων-εκτυπώσεων ο οποίος διακρίνεται στους ακόλουθους υποκλάδους: α) έκδοση και 
εκτύπωση εφηµερίδων και περιοδικών και β) έκδοση και εκτύπωση βιβλίων και γ) λοιπές 
εκδόσεις-εκτυπώσεις και γραφικές τέχνες. Η διάκριση ανάµεσα στην έκδοση εφηµερίδων-
περιοδικών και στην έκδοση βιβλίων επιβάλλεται από το γεγονός της ύπαρξης διαφορετικών 
επιχειρηµατικών δοµών στους δύο υποκλάδους. Ενώ οι εκδοτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του τύπου είναι σε µεγάλο βαθµό καθετοποιηµένες και µπορούν 
να παράγουν οι ίδιες το τελικό προϊόν που διαθέτουν στον καταναλωτή, στον υποκλάδο του 
βιβλίου οι επιχειρήσεις περιορίζονται σχεδόν πάντα στην εκδοτική διαχείριση, αναθέτοντας σε 
τρίτους την εκτύπωση που αποτελεί το τεχνικό µέρος της παραγωγής. Στον υποκλάδο των 
εφηµερίδων-περιοδικών κυριαρχούν µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα, στις εγκαταστάσεις των 
οποίων, εκτός από την έκδοση και εκτύπωση εφηµερίδων και περιοδικών πραγµατοποιούνται και 
άλλες εκτυπωτικές εργασίες (εκτύπωση διαφηµιστικών φυλλαδίων κλπ.). Στη τρίτη δε κατηγορία, 
δηλ. στις λοιπές εκδόσεις-εκτυπώσεις και γραφικές τέχνες δραστηριοποιείται σηµαντικός αριθµός 
επιχειρήσεων που ως επί το πλείστον αναλαµβάνει εκτύπωση εντύπων για τρίτους καθώς και 
κάθε είδους εργασία γραφικών τεχνών. 

Οι εταιρείες ΙΝΤΕΡΤΥΠ A.E. και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ A.E. (και οι θυγατρικές της) δραστηριοποιούνται 
στην εκτύπωση εκδόσεων τρίτων, καθώς και µε κάθε είδους εργασία γραφικών τεχνών. Η 
εταιρεία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται επιπλέον στον τοµέα επικοινωνίας και δηµοσίων 
σχέσεων, ενώ παράλληλα από το τέλος του 1995 εκδίδει το περιοδικό Members (τετράµηνης 
κυκλοφορίας).  

Σε µελέτη της ICAP (για το έτος 1997) στον υποκλάδο των εκδόσεων-εκτυπώσεων εφηµερίδων 
και περιοδικών, είναι καταχωρηµένες 145 επιχειρήσεις. Επίσης άλλες 329 επιχειρήσεις είναι 
καταχωρηµένες στην κατηγορία των λοιπών εκδόσεων-εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών στην 
οποία συµπεριλαµβάνονται όµως και εκδότες βιβλίου. Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω µελέτης, 
στον υποκλάδο των εκδόσεων-εκτυπώσεων εφηµερίδων-περιοδικών, το µερίδιο αγοράς της 
εταιρείας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. (σε δείγµα 68 επιχειρήσεων επί συνόλου 145), ανήλθε σε ποσοστό 
περίπου 1,5%, στο δε υποκλάδο των λοιπών εκδόσεων-εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, το 
συνολικό µερίδιο αγοράς των συγχωνευοµένων εταιρειών (σε δείγµα 155 επιχειρήσεων επί 
συνόλου 329), ανήλθε περίπου σε 2,5%.  

Σύµφωνα µε πίνακα που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ τον Οκτώβριο 1998, στον 
οποίο παρουσιάζονται οι κύκλοι εργασιών καθώς και τα µερίδια αγοράς των κυριοτέρων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των εκδόσεων-εκτυπώσεων (µε 
εξαίρεση τους εκδότες βιβλίου), για το έτος 1997, το συνολικό µερίδιο αγοράς των εταιρειών 
ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε., στην σχετική αγορά των εκδόσεων-εκτυπώσεων 
(λαµβανοµένου υπόψη ότι οι εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στην εκτύπωση εκδόσεων 
τρίτων, και σε κάθε είδους εργασία γραφικών τεχνών), είναι ιδιαίτερα χαµηλό, περίπου 2%, ενώ 
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εάν ληφθούν υπόψη και οι κύκλοι εργασιών των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. το συνολικό τους µερίδιο ανέρχεται σε 2,5% περίπου.  

Πολλές από τις ως άνω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην έκδοση και εκτύπωση εφηµερίδων και 
περιοδικών, στις εγκαταστάσεις των οποίων όπως προαναφέρθηκε πραγµατοποιούνται 
παράλληλα και άλλες εκτυπωτικές εργασίες όπως, εκτύπωση διαφηµιστικών φυλλαδίων, 
prospectus κλπ., ενώ ορισµένες, όπως και οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση συγκέντρωση 
εταιρείες, ασχολούνται µόνο µε την εκτύπωση εντύπων τρίτων καθώς και µε κάθε είδους εργασία 
γραφικών τεχνών. 

Παρά το γεγονός ότι από τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν µπορεί να εκτιµηθεί επακριβώς το συνολικό 
µέγεθος των σχετικών αγορών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συµµετέχουσες στη 
συγκέντρωση εταιρείες δηλ. στην έκδοση και εκτύπωση περιοδικών και λοιπών εκδόσεων-
εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, η Επιτροπή εκτιµά ότι σε κάθε περίπτωση το µερίδιο των 
εταιρειών δεν δύναται να υπερβαίνει το 5% κάθε σχετικής αγοράς.  

Η εκδοτική δραστηριότητα εν γένει, δεν απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις, µε αποτέλεσµα η είσοδος 
νέων επιχειρήσεων στην αγορά να είναι ιδιαίτερα εύκολη. Συνεπώς και ο δυνητικός 
ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων αναµένεται έντονος.  

 (β) Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού. 
Στην συγκεκριµένη περίπτωση ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται αυτή του συνόλου της 
ελληνικής επικράτειας. 

3.1. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
συγκέντρωση, κατά την έννοια το νόµου αυτού, πραγµατοποιείται: «α) όταν συγχωνεύονται µε 
κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον επιχείρηση ή περισσότερες 
επιχειρήσεις αποκτούν, άµεσα ή έµµεσα, µε αγορά συµµετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων του 
ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλον τρόπο, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή 
περισσότερων επιχειρήσεων», κατά την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου «Για την εφαρµογή του 
παρόντος νόµου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε 
µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών πραγµατικών ή 
νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα µιας 
επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώµατα …, β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν 
δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων 
µιας επιχείρησης» και κατά την παράγραφο 4 του αυτού ως άνω άρθρου «ο έλεγχος αποκτάται 
από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείµενα αυτών των 
δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείµενα των 
δικαιωµάτων ή δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτές.»  

Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι: (α) στον έλεγχο των συγκεντρώσεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του Ν.703/1977, όπως ισχύει, υπόκεινται όχι µόνο η συγχώνευση δύο ή 
περισσοτέρων ανεξαρτήτων επιχειρήσεων (εξ αντικειµένου συγκέντρωση) αλλά, γενικότερα, η µε 



 

 

6

 

οποιοδήποτε τρόπο απόκτηση ελέγχου µιας επιχειρήσεως από πρόσωπα που ελέγχουν άλλη 
ανεξάρτητη επιχείρηση, τέτοιος δε έλεγχος µπορεί ν’ αποκτηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο παρέχοντα 
τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση και τις αποφάσεις των οργάνων της 
επιχείρησης ή γενικότερα στην επιχειρηµατική της δραστηριότητά που, στην περίπτωση 
ανώνυµης εταιρείας, µπορεί να εκδηλωθεί µε τον έλεγχο της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών 
του ∆.Σ. αλλά και την συνεπεία αυτού δυνατότητα του αποκτώντος τον έλεγχο να ορίζει τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας της οποίας αποκτάται ο έλεγχος 
και (β) ότι η έναρξη και συνέχιση διαδικασίας συγχωνεύσεως ανεξαρτήτων επιχειρήσεων 
(ανωνύµων εταιρειών) δεν αποκλείει την πραγµατοποίηση συγκέντρωσης και σε χρόνο που 
προηγείται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας συγχώνευσης (και πριν δηλ. επέλθουν τ’ 
αποτελέσµατα αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20) αν µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
αποκτήθηκε ο έλεγχος, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του ν.703/1977, µιας εκ των 
συγχωνευοµένων επιχειρήσεων από τα πρόσωπα που ελέγχουν την άλλη των συγχωνευοµένων 
επιχειρήσεων. 

Στην υπό κρίση υπόθεση ναι µεν η γνωστοποιηθείσα συµφωνία συγχώνευσης των δύο εταιρειών, 
συνιστά (εξ αντικειµένου) οριζόντια συγκέντρωση κατά την έννοια της ως άνω παραγράφου 2 
του άρθρου 4 του Ν.703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε 
τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού, πλην όµως, όπως προκύπτει από τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία, ο έλεγχος της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ από τους έχοντες τον έλεγχο 
της εταιρείας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕ επιχειρηµατίες, αποκτήθηκε, κατά την έννοια των ως άνω 
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν.703/1977, σε προγενέστερο της ολοκλήρωσης της 
συγχώνευσης χρόνο. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από το προσκοµισθέν από την ΙΝΤΕΡΤΥΠ 
ΑΕ από 2.10.1998 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, η εταιρεία αυτή εξέλεξε 
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο οποίο την απόλυτη πλειοψηφία των µελών (5 µέλη από τα 9) είχαν 
παράλληλα την ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΕ, στη συνέχεια δε το νέο αυτό ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε ως Πρόεδρο αυτού τον κ. Θεόδ. 
Καλούδη και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Αθαν.Παναγούλια στους οποίους και εκχωρήθηκαν 
όλες οι εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εκπροσώπηση της 
εταιρείας και την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό οι ελέγχοντες την 
εταιρεία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕ επιχειρηµατίες απέκτησαν την δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης 
στη δραστηριότητα της ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ τόσο µέσω του εκδηλωθέντος εµπράκτως ελέγχου της 
απόλυτης πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας όσο και δια της 
εκλογής των ιδίων ως Προέδρου του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας αυτής 
στους οποίους εκχωρήθηκαν όλες οι εξουσίες και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

Οι συγχωνευόµενες εταιρείες ισχυρίζονται ότι (α) προ της υπογραφής της Συµβολαιογραφικής 
Πράξεως Συγχωνεύσεως (8.10.1998) ουδεµία άλλη συµφωνία υπήρξε περί της αποκτήσεως του 
ελέγχου της ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. από την ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. και (β) ότι η εκλογή του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνιστά απόκτηση ελέγχου κατά τις διατάξεις του ν.703/1977 
δεδοµένου ότι τα µέλη είναι ελεύθερα ανακλητά από τους µετόχους της ανώνυµης εταιρείας. Ο 
µεν πρώτος ισχυρισµός πρέπει ν’ απορριφθεί ως προδήλως αναληθής δεδοµένου ότι οι δύο 
επιχειρήσεις δια των αποφάσεων των Γενικών τους Συνελεύσεων της 2.10.1998 είχαν εγκρίνει το 
ενιαίο Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως (το οποίο καταρτίσθηκε ενώπιον συµβολαιογράφου την 
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8.10.1998) γεγονός που συνιστά µεν καταρχήν συµφωνία περί των όρων της συγχωνεύσεως, 
περαιτέρω, δε συνιστά και οριστική συµφωνία περί αµέσου (και όχι από την ηµέρα της 
ολοκληρώσεως της διαδικασίας της συγχωνεύσεως, οπότε οι παλαιοί µέτοχοι της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Α.Ε. θα µπορούσαν ν’ ασκήσουν ελεύθερα τα µετοχικά τους δικαιώµατα) αποκτήσεως του 
ελέγχου της ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ από τους έχοντες τον έλεγχο της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕ, προφανή 
εκπλήρωση της οποίας και αναγκαία συνέχεια αυτής αποτελεί η ταυτόχρονη, και κατά την αυτή 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ, εκλογή του νέου της ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ελεγχοµένου από πρόσωπα που είναι οι ελέγχοντες µέτοχοι και η διοίκηση της 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕ. Ο δεύτερος δε ισχυρισµός πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιµος, ενόψει των 
προπαρατεθεισών διατάξεων του νόµου ο οποίος για την «απόκτηση ελέγχου» δεν θεωρεί 
αναγκαία την ύπαρξη µετοχικών δικαιωµάτων πλειοψηφίας αλλ’ αρκείται ρητά στην µε 
οποιονδήποτε τρόπο δυνατότητα ασκήσεως, και όχι απαραίτητα την άσκηση (βλ. ΕΑ 41/1996), 
καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα της επιχείρησης της οποίας αποκτάται ο έλεγχος 
έστω και αν αυτή εκδηλώνεται ως δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις 
συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης και όχι, όπως στην κρινόµενη 
περίπτωση, µε τον απόλυτο έλεγχο της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας της οποίας αποκτάται ο έλεγχος. 

Κατά συνέπεια των προεκτεθέντων, καίτοι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις προέβησαν στην 
γνωστοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης ως συγχώνευσης, στην πραγµατικότητα πρόκειται 
περί συγκέντρωσης µε την απόκτηση ελέγχου της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε από τους ελέγχοντες 
την εταιρεία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. κ. Θεόδ. Καλούδη και κ. Αθαν.Παναγούλια. 

3.2. Κατά την άποψη όµως ενός µέλους της Επιτροπής, ο νόµος (άρθρο 4, παράγρ. 2 του 
Ν.703/77, όπως ισχύει) ορίζει ότι η συγκέντρωση ανεξαρτήτων επιχειρήσεων συντελείται, είτε µε 
τη συγχώνευση αυτών, τηρουµένης, προκειµένου περί επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό 
συγκεκριµένη, από το νόµο δε οριζοµένη µορφή, της προβλεποµένης δι` αυτήν διαδικασίας, είτε 
µε τη διαπίστωση ότι ένα ή περισσότερα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µια 
τουλάχιστον επιχείρηση αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο άλλης επιχειρήσεως (αγορά 
συµµετοχών στο κεφάλαιο, συµφωνία ή οιοσδήποτε άλλος νόµιµος τρόπος ελέγχου αυτής).  

Στην προκειµένη περίπτωση, κατά το διδόµενο ως άνω πραγµατικό, εχώρησε προς την υπηρεσία 
µας γνωστοποίηση πραγµατοποίησης συγκεντρώσεως µε ένα εκ των ανωτέρω αυτοτελώς 
ρυθµιζοµένων τρόπων συντελέσεως συγχωνεύσεως των διαλαµβανοµένων στην εισήγηση της 
υπηρεσίας ανωνύµων εταιρειών δια απορροφήσεως ειδικώτερον από την εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΥΠ 
Α.Ε., της εταιρείας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.. Η συγχώνευση αυτή για την οποία συντρέχουν οι υπό το 
άρθρο 4β του Ν.703/77, όπως ισχύει, οριζόµενες προϋποθέσεις εµπροθέσµως εχώρησε. 
Περαιτέρω, από το ως άνω πραγµατικό, προκύπτει ότι προ της ενάρξεως της ανωτέρω 
διαδικασίας συγχωνεύσεως των εν λόγω επιχειρήσεων, η Γενική Συνέλευση της εν συνεχεία 
φεροµένης ως απορροφούσης ως άνω ανωνύµου εταιρείας, είχε προβεί σε ανάκληση του 
∆ιοικητικού αυτής Συµβουλίου και της εκλογής νέου, τα πέντε µέλη του οποίου ήσαν 
ταυτόχρονα και µέλη του ∆.Σ. της εν συνεχεία απορροφούµενης, ως ανωτέρω εξετέθη, εταιρείας 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.. 
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Το γεγονός αυτό καθεαυτό, χωρίς συνάµα να προκύπτει από κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι η 
διαµόρφωση της κρίσεως του ανωτάτου οργάνου της εν λόγω άνω εταιρείας να διορίσει ως µέλη 
του ∆ιοικητικού αυτής Συµβουλίου πρόσωπα, τα οποία ήσαν και µέλη ∆.Σ. άλλης ανεξάρτητης 
κατά το χρόνο εκείνο επιχείρησης και ειδικότερα της ανωτέρω επιχείρησης ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε., 
είναι απόρροια συµβάσεως ή οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας δηλωτικής παροχής δικαιώµατος 
ελέγχου επ’ αυτής από την τελευταία επιχείρηση, που και, τελικώς, απερροφήθη, κατά τα 
εκτεθέντα. 

Αλλά και υπό την εκδοχή την οποία δέχεται η πλειοψηφούσα γνώµη ότι η ανωτέρω πράξη της 
Γενικής Συνέλευσης της ως άνω επιχειρήσεως είναι δηλωτική της συντελεσθείσης συγκέντρωσης 
των ανωτέρω επιχειρήσεων, κατ’ άρθρο 4 παράγρ. 2 εδάφιο β’ του ν.703/77, όπως ισχύει, ήτοι µε 
τον διορισµό κυρίων µετόχων της µετέπειτα απορροφηθείσης ως άνω επιχείρησης ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Α.Ε. από την ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ως µελών του ∆.Σ. της τελευταίας, θα καθιστά πλέον την εν 
συνεχεία υποβληθείσα γνωστοποίηση της συγχωνεύσεως των ανωτέρω επιχειρήσεων, επί της 
οποίας και περιορίζεται η σχετική εισήγηση της ∆ιευθυντού της Γραµµατείας της Επιτροπής προς 
την τελευταία, άνευ αντικειµένου από απόψεως εφαρµογής των διατάξεων του ως άνω νόµου και 
θα έδει να απορριφθεί. Και αυτό, διότι, εφόσον προ της συγχωνεύσεως των ως άνω επιχειρήσεων, 
κατά την άποψη της πλειοψηφίας έχει συντελεσθεί η συγκέντρωση κατά τον ρηθέντα τρόπο, η 
επακολουθείσασα γνωστοποίηση συγχωνεύσεως των ανωτέρω επιχειρήσεων αποτελεί πλέον 
εσωτερική διαρθρωτική απόφαση µεταξύ της ήδη ελέγχουσας επιχειρήσεως και της υπ` αυτής 
ελεγχοµένης, πράγµα το οποίο και δεν ενδιαφέρει την νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. Αλλά 
περαιτέρω, για να εκτιµηθεί από την Επιτροπή εάν η συγκέντρωση, ως ανωτέρω προσδιορίζεται, 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4β του ως άνω νόµου και έχει εµπροθέσµως υποβληθεί προς 
κρίσιν, επιβληθούν δε ενδεχοµένως οι προβλεπόµενες κυρώσεις αν η συγκέντρωση συνετελέσθη 
προ της εκδόσεως αποφάσεως της Επιτροπής θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατά νόµο (άρθρο 5 
του Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ΦΕΚ 770/Β’/5.9.1995) έρευνα όλων 
των σχετικών προς αυτή στοιχείων και εν συνεχεία εµπεριστατωµένη εισήγηση προς την 
Επιτροπή. Αλλά επί της ανωτέρω φεροµένης, κατά τη γνώµη της πλειοψηφίας, ως 
συντελεσθείσης συγκεντρώσεως, ούτε, εν πάση περιπτώσει, εχώρησε σχετική έρευνα από τη 
Γραµµατεία της Επιτροπής, ούτε τέλος περιλαµβάνεται τι σχετικώς στην εισήγηση αυτής προς 
την Επιτροπή. Κατά ακολουθίαν, θα έπρεπε οπωσδήποτε να αναπεµφθεί η υπόθεση στο σύνολό 
της προς έρευνα και υποβολή σχετικής εισηγήσεως από τη Γραµµατεία της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού προς την Επιτροπή επί της συγκεντρώσεως ως αύτη φέρεται από την 
πλειοψηφούσα γνώµη ότι έχει συντελεσθεί. 

4.1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/1977, όπως ισχύει, οι συγκεντρώσεις 
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στα οριζόµενα από τις παραγράφους α’ και β’ της αυτής ως άνω 
διάταξης κατώτατα όρια (µεριδίου αγοράς, συνολικού κύκλου εργασιών) πρέπει να 
γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού « ... µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη 
σύναψη της συµφωνίας ή ... την απόκτηση συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της 
επιχειρήσεως ... », κατά την παρ. 2 του αυτού ως άνω άρθρου «η προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο», σύµφωνα δε µε την παράγραφο 4 του αυτού ως άνω άρθρου «σε 
περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
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επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι επτά τοις εκατό 7% του συνολικού κύκλου εργασιών των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.».  

Κατά συνέπεια η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη 
γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν.703/77, όπως ισχύει, 
δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, καλύπτεται η µία εκ των δύο προϋποθέσεων που 
ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα εκείνη του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων 
που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ του νόµου αυτού, η 
οποία, κατά τα προεκτεθέντα, ανέρχεται σε ποσό που υπερβαίνει το σε δραχµές ισόποσο των 
πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU) και δύο 
τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, καθεµία χωριστά, στην εθνική 
αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των πέντε εκατοµµυρίων 
(5.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU).  

4.2. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4α παρ. 2 του ν.703/1977, η οποία, δυνάµει της 
παραγρ. 3 του άρθρου 4β, εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις συγκεντρώσεων που υπόκεινται σε 
προληπτικό έλεγχο, (όπως έχει ερµηνευθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού µε την 43/1996 
απόφασή της) σε περίπτωση αποκτήσεως αποκλειστικού ελέγχου υποχρεούνται σε γνωστοποίηση 
τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή οµάδες προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν τον έλεγχο µιας 
άλλης επιχειρήσεως ενώ στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων υποχρεούνται σε γνωστοποίηση 
όλες οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις.  

Στην υπό κρίση υπόθεση, η προβλεπόµενη από το άρθρο 4β του ν.703/1977 προηγουµένη 
γνωστοποίηση της συγκέντρωσης έπρεπε να γίνει από τα πρόσωπα που απόκτησαν τον έλεγχο της 
ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ ήτοι τους κ.κ. Θεόδ. Καλούδη και Αθαν.Παναγούλια, οι οποίοι ελέγχουν το 
61,2% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε.  

4.3. Εξ άλλου κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων του άρθρου 4β παρ. 1 του ν.703/1977, 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 4ε του ίδιου ως άνω νόµου, η 10ήµερη προθεσµία για 
την υποβολή της γνωστοποίησης, στις περιπτώσεις που για τη συγκέντρωση έχει καταρτισθεί 
συµφωνία, αρχίζει από την σύναψη της συµφωνίας αυτής και, βέβαια, πριν από την 
πραγµατοποίησή της. 

Στην υπό κρίση υπόθεση, η γνωστοποίηση έγινε στις 21.10.1998 ήτοι δέκα εννέα (19) ηµέρες 
µετά την κατά τ’ ανωτέρω απόκτηση του ελέγχου (2.10.1998) και συνεπώς η Επιτροπή κρίνει ότι 
η γνωστοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. 

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ.1 του 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 σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµα της και ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.  

Στην υπό κρίση υπόθεση και σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην Γραµµατεία της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού και υπάρχουν στο σχετικό φάκελλο και περιγράφονται ανωτέρω υπό 
στοιχείο 2, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, λαβούσα υπόψη ότι στην σχετική αγορά των εκδόσεων-
εκτυπώσεων (µε εξαίρεση τους εκδότες βιβλίου), δραστηριοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός 
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επιχειρήσεων και ο πραγµατικός ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι 
ιδιαίτερα έντονος, ότι το συνολικό µερίδιο αγοράς των εµπλεκοµένων στη συγκέντρωση 
εταιρειών ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε., είναι ιδιαίτερα χαµηλό, περίπου 2% -2,5%, 
ενώ τα µερίδια τους στους υποκλάδους α) των εκδόσεων-εκτυπώσεων εφηµερίδων-περιοδικών 
και β) των λοιπών εκδόσεων-εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά και 
δεν ξεπερνούν το 5%, ότι η είσοδος νέων επιχειρήσεων τόσο στην ευρύτερη αγορά εκδόσεων-
εκτυπώσεων όσο και στους επιµέρους κλάδους, είναι ιδιαίτερα εύκολη και ότι ο δυνητικός 
ανταγωνισµός στην αγορά, αναµένεται ιδιαίτερα έντονος, διαπιστώνει οµόφωνα uoe δεν 
συντρέχει περίπτωση να απαγορευθεί ή αναφερόµενη στο σκεπτικό συγκέντρωση. 

6. Στο άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/1977, ως ισχύει, ορίζεται ότι: «1.Με την επιφύλαξη των 
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η πραγµατοποίηση της 
συγκέντρωσης µέχρι την έκδοση µιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4δ 
παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7. ... Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού επιβάλλει πρόστιµο ύψους µέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού 
κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.» 

Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να επιβάλλει 
πρόστιµο σε περίπτωση που η πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης έλαβε χώρα πριν από την 
έκδοση της σχετικής απόφασης και τούτο ανεξάρτητα από το αν µε την απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού απαγορεύθηκε η συγκέντρωση ή διαπιστώθηκε ότι µε αυτή δεν επηρεάζεται 
σηµαντικά ο ανταγωνισµός (Βλ. ΕΑ 43/1996).  

Στην υπό κρίση υπόθεση, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την 
21.10.1998, ενώ είχε ήδη πραγµατοποιηθεί την 2.10.1998 (βλ. ανωτέρω σκέψη 4.3). Και ναι µεν 
οι συµµετέχουσες στην γνωστοποιηθείσα συγχώνευση εταιρείες εζήτησαν και έλαβαν, µε την 
23/ΙΙ/1998 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, την προβλεπόµενη στο άρθρο 4ε παράγρ. 3 
αδεία «πραγµατοποίησης» της συγκεντρώσεως, κατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων της παρ. 1 
του ίδιου άρθρου, πλην όµως ή άδεια αυτή παρασχέθηκε µόνο για την γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση µε τη µορφή συγχώνευσης των εταιρειών ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. 
και συνεπώς δεν ασκεί καµία επιρροή στην υπό κρίση υπόθεση κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
προηγηθείσες σκέψεις, η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε σε προγενέστερο χρόνο (2.10.1998) µε 
την απόκτηση του ελέγχου της ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. από τα πρόσωπα που ελέγχουν την 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. κατά τα προεκτεθέντα.  

Σηµειώνεται ότι στην υποβληθείσα γνωστοποιηθείσα συγχώνευση την 21.10.1998 από τις 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις αναφέρεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ ο κ. 
Ιωάννης Ρόρρης, ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, ενώ κατά τα προεκτεθέντα, ήδη από την 
2.10.1998 είχε επέλθει µεταβολή στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής και ο κ. Ι. 
Ρόρρης είχε παύσει από την ηµέρα εκείνη να έχει την ιδιότητα του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

 Κατά συνέπεια των προεκτεθέντων, η Επιτροπή κρίνει ότι η υπό κρίση συγκέντρωση 
πραγµατοποιήθηκε κατά παράβαση της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 4ε παρ. 1 του 
ν.703/1977, ως ισχύει, και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση επιβολής του προβλεποµένου από 
το εδάφιο γ’ της αυτής ως άνω διατάξεως προστίµου.  
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7. Ως προς την επιβολή και επιµέτρηση των προστίµων για εκπρόθεσµη γνωστοποίηση και 
πρόωρη ολοκλήρωση της συγκέντρωσης: 

7.1 Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, ως ισχύει, «σε περίπτωση 
υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους µέχρι επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κύκλου εργασιών των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ». Καίτοι στην εν λόγω 
διάταξη δεν προσδιορίζεται µε ευθέως σε βάρος τίνος επιβάλλεται το υπ’αυτής προβλεπόµενο  
πρόστιµο είναι προφανές ότι το πρόστιµο πρέπει να επιβληθεί εις βάρος εκείνου ο οποίος είχε, 
κατά το νόµο, την υποχρέωση να προβεί στην εµπρόθεσµα γνωστοποίηση και όχι εις βάρος 
εκείνου που πράγµατι υπέβαλε τη γνωστοποίηση. Σύµφωνα µε τα προδιαληφθέντα (βλ. ανωτέρω 
υπό στοιχείο 4.2) τέτοια υποχρέωση είχαν οι Θεόδωρος Καλούδης και Αθανάσιος Παναγούλιας. 

7.2.  Στο άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977 δεν προβλέπεται ευθέως εις βάρος ποίας 
επιχειρήσεως επιβάλλεται το από την ίδια διάταξη προβλεπόµενο πρόστιµο για πρόωρη 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης. Λαµβανοµένου, όµως, υπόψη του σκοπού για τον οποίον 
προβλέπεται η επιβολή του ως άνω προστίµου (αποφυγή δηµιουργίας τετελεσµένων γεγονότων, 
αποτροπή του κινδύνου περιορισµού του ανταγωνισµού µέχρι την εκτέλεση της αποφάσεως της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού, δυσχέρειες διαχωρισµού των επιχειρήσεων που συγκεντρώθηκαν σε 
περιπτώσεις που η Επιτροπή Ανταγωνισµού κρίνει ότι συγκέντρωση εµπίπτει στην απαγόρευση 
του άρθρου 4γ παρ. 1), ως και του γεγονότος ότι για την πρόωρη (ήτοι την προ της έκδοσης της 
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού) πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης συµπράττουν όλα 
τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στην συγκέντρωση, είτε ως αποκτώντες 
αποκλειστικό ή από κοινού έλεγχο, είτε ως συγχωνευόµενες επιχειρήσεις, είτε ως µεταβιβάζουσες 
τον έλεγχο επιχειρήσεις, είτε ως επιχείρηση της οποίας αποκτάται ο έλεγχος (εφόσον, δια 
πράξεων των καταστατικών της οργάνων συνέπραξε στην ολοκλήρωση της συγκέντρωσης), η 
Επιτροπή κρίνει ότι το προβλεπόµενο από την ως άνω διάταξη πρόστιµο δέον να επιβληθεί στις 
άµεσα συµµετέχουσες στη συµφωνία περί συγκέντρωσης επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την 
πραγµατική και νοµική δυνατότητα να ολοκληρώσουν (πραγµατοποιήσουν) την συγκέντρωση. 
Κατά τα προεκτεθέντα, στην υπό κρίση υπόθεση ως πρόσωπα που συµµετείχαν στην 
συγκέντρωση δέον να θεωρηθούν τόσο οι  Θεόδωρος Καλούδης και Αθανάσιος Παναγούλιας, οι 
οποίοι απέκτησαν τον έλεγχο της εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε., όσο και η εταιρία ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε., 
δια πράξεων των οργάνων της οποίας αποφασίσθηκε η εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ελεγχοµένου από αυτούς µε αποτέλεσµα η επιχείρηση αυτή να αποκτήσει τον έλεγχό της. 

7.3 ∆εδοµένου, όµως, ότι οι ως άνω επιχειρηµατίες Θεόδωρος Καλούδης και Αθανάσιος 
Παναγούλιας δεν εκλήθησαν κατά την ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού διαδικασία και δεν 
κατέστη δυνατό σ’αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, η Επιτροπή κρίνει ότι το κεφάλαιο αυτό 
της υπό κρίση υπόθεσης πρέπει να παραπεµφθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
σε ιδιαίτερη δικάσιµο στην Ολοµέλεια, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής, 
ώστε να εξετασθεί ειδικά, τηρουµένης και της αρχής της προηγούµενης ακροάσεως. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ιαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εξεταζοµένη συγκέντρωση, που γνωστοποιήθηκε στην 
Επιτροπή Ανταγωνισµού την 21.10.1998, πραγµατοποιήθηκε µε την απόκτηση του ελέγχου της 
εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΑΕ. από τους ελέγχοντες την εταιρία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α.Ε. και οµόφωνα ότι  
δεν περιορίζει σηµαντικά το ανταγωνισµό και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσής 
της κατά το νόµο. 

∆εν κρίνει οριστικά επί των προστίµων για εκπρόθεσµη γνωστοποίηση και πρόωρη ολοκλήρωση 
της συγκέντρωσης που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, προκειµένου να 
παραπεµφθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε ιδιαίτερη συζήτηση, σύµφωνα 
µε τα προλεχθέντα. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 27 Σεπτεµβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την απόφαση        

    Σταύρος Αργυρόπουλος 

Παναγιώτης Μαντζουράνης   Η Γραµµατέας 

 

    Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


