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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 14η Οκτωβρίου 1999, ηµέρα Πέµπτη 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, κωλυοµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος και 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, 

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

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.9.1999 αίτηση της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για να της χορηγηθεί παρέκκλιση 
από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως 

ισχύει, προκειµένου να ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε την απόκτηση από 
αυτή, και βάσει των από 31.8.1999 και 7.9.1999 συµβάσεων εξαγοράς µετοχών, του 38,87% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Στην συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια της πληρεξούσιας αυτής δικηγόρου Λίλης Τιµαγένη. 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 

ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και πρότεινε την αποδοχή της 
κρινόµενης αίτησης. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ανωτέρω πληρεξούσια δικηγόρος, η οποία 
ανέπτυξε τις απόψεις της αιτούσας, απάντησε σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 

µέλη της Επιτροπής και ζήτησε την αποδοχή της υπό κρίση αίτησης.  

Κατόπιν η αιτούσα απεχώρησε της αιθούσης και η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνδιασκέφθηκε 
και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας και τις 

απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η αιτούσα εταιρεία κατά τη συζήτηση της 
υπόθεσης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Στις 31 Αυγούστου 1999 και 7 Σεπτεµβρίου 1999 καταρτίσθηκαν δύο συµβάσεις 
εξαγοράς µετοχών µεταξύ των αναφεροµένων στην εισήγηση µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 

«Γραµµές Στρίντζη») και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «Επιχειρήσεις Αττικής»), µε βάση τις 



οποίες η τελευταία θα αγοράσει, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), 14.431.090 
µετοχές της πρώτης, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,87% του µετοχικού της κεφαλαίου και θα 
συµµετέχει στο εννεα(9)µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκείνης µε πέντε (5) µέλη. 

Η αγοράστρια, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΟΥΠΕΡ ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ 
Ν.Α.Ε.» και των πλοιοκτητριών εταιρειών που η τελευταία ελέγχει, δραστηριοποιείται στην 
θαλάσσια µεταφορά επιβατών και οχηµάτων στις γραµµές της Αδριατικής, µεταξύ Ελλάδας και 

Ιταλίας, συνδέουσα τους λιµένες Πάτρας, Αγκώνας και Πάτρας, Ηγουµενίτσας Μπάρι, µε τα 
οχηµαταγωγά πλοία µε τα ονόµατα SUPER FAST I, SUPER FAST II, SUPER FAST III  και 
SUPER FAST IV.  

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου της αγοράστριας κατά το έτος 1998 ανήλθε στο σε 
δραχµές ισόποσο των 80.851.853 ECU, ενώ ο κύκλος εργασιών του στην εθνική αγορά κατά το 
ίδιο έτος µόνο από τη µεταφορά επιβατών υπερέβη το σε δραχµές ισόποσο των  33.000.000 ECU. 

Εξάλλου, κατά το ως άνω έτος ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου της εταιρίας «Γραµµές 
Στρίντζη» ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 55.103.473 ECU, ενώ ο κύκλος εργασιών του 
οµίλου στην εθνική αγορά, µε βάση τους εσωτερικούς πλόες, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο 

των 14.902.681 ECU. 

ΙΙ.  Η εταιρεία «Γραµµές Στρίντζη», δραστηριοποιείται, µε πλοία της ιδιοκτησίας της και 
µέσω θυγατρικών της εταιρειών στην δια θαλάσσης µεταφορά επιβατών και οχηµάτων στις 

γραµµές της Αδριατικής µεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας και στις γραµµές εσωτερικού από Πειραιά, 
Ραφήνα και Πάτρα προς τα νησιά των Κυκλάδων και του Ιονίου. Επίσης δραστηριοποιείται και 
στην γραµµή Swansea–Cork µεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας και από 1.1.2000 

πρόκειται να δραστηριοποιηθεί και στη γραµµή Μπρίντεζι – Αγκόνα της Ιταλίας. 

Σε σχέση µε τα µερίδια της σχετικής αγοράς και δη αυτής που αφορά συνολικώς στα δροµολόγια 
εξωτερικού µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες, κατά το 

έτος 1998, ανήλθαν της µεν αγοράστριας σε ποσοστό 22% για τους επιβάτες, 25% για τα 
φορτηγά και 20% για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ της εταιρείας «Γραµµές Στρίντζη» σε 13,1%, 
13,2% και 10,6%, αντιστοίχως, Αναλυτικότερα, ανά αντίστοιχη κατηγορία, τα µερίδια αγοράς α) 

καθόσον αφορά στο δροµολόγιο προς Αγκώνα, ανήλθαν για την µεν αγοράστρια σε 50,5%,  
40,2% και 51,1% της δε «Γραµµές Στρίντζη»  σε 10,8%, 8,3% και 9,1% β) στο δροµολόγιο προς 
Βενετία δραστηριοποιείται µόνο η «Γραµµές Στρίντζη»  µε µερίδια 26%, 31,2% και 19% , γ) στο 

δροµολόγιο προς Μπρίντεζι δραστηριοποιείται και πάλι µόνο η «Γραµµές Στρίντζη» κατέχοντας 
µερίδια 16,8%, 22,9% και 15,9% ενώ δ) στο δροµολόγιο προς Μπάρι δραστηριοποιείται µόνο η 
αγοράστρια µε µερίδια 64,3%, 67,2% και 55,3%. Στον ίδιο τοµέα δραστηριοποιούνται και άλλες 

εταιρείες και δη οι α) «Μινωϊκές Γραµµές», η οποία συνολικά στα δροµολόγια εξωτερικού 
Ελλάδας – Ιταλίας το 1998, κατείχε µερίδιο 24% στους επιβάτες, 18% στα φορτηγά και 30% στα 
επιβατικά αυτοκίνητα, β) «ΑΝΕΚ», η οποία στις ως άνω κατηγορίες κατείχε, το ίδιο έτος, µερίδια 

12% 17% και 15% αντίστοιχα, γ) «Αγούδηµος», δ) «Βεντούρης», ε) «Α.Κ. Βεντούρης», στ) 
«ΕΛΜΕΣ», ζ) «Αντριάτικα» κ.αλ. 

ΙΙΙ. Η σκοπουµένη εξαγορά αποτελεί συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. 

β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, αφού µε αυτή η αγοράστρια, λαµβανοµένης υπόψη της µεγάλης 
διασποράς του υπολοίπου µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Γραµµές Στρίντζη», και της 



πλειοψηφικής συµµετοχής της στο ∆.Σ., αποκτά τον έλεγχο της τελευταίας. Η εν λόγω δε  
συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση δεδοµένου ότι καλύπτονται 
και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4β  παρ. 1 του άνω νόµου, και στην 

προκειµένη περίπτωση πραγµατοποιήθηκε εµπροθέσµως.  

ΙV. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4ε του προαναφερθέντος νόµου, η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, προκειµένου να αποφευχθούν 
σοβαρές ζηµίες σε βάρος µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη 
συγκεντρώσεως ή σε βάρος τρίτου, η σχετική δε άδεια µπορεί να ζητείται, είτε πριν από τη 

γνωστοποίηση, είτε µετά τη συναλλαγή.  

Στην προκειµένη περίπτωση, από τα αναφερόµενα στην αρχή αποδεικτικά στοιχεία, προέκυψε 
κατά την άποψη που επικράτησε, ότι συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για να επιτραπεί η 

αιτουµένη παρέκκλιση, καθόσον:  
α) Αµφότερες οι εµπλεκόµενες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. και η 
καθυστέρηση της ήδη εξαγγελθείσης πραγµατοποιήσεως της εξαγοράς σύµφωνα µε το 

συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην αξία των µετοχών, µε 
αποτέλεσµα να υποστούν ζηµία τόσον οι ίδιες, όσο και οι µέτοχοί των.  
β) Η καθυστέρηση της πραγµατοποιήσεως της συγκεντρώσεως και η αντίστοιχη καθυστέρηση 

της ασκήσεως των δικαιωµάτων ψήφου από την αγοράστρια για τις µετοχές που θα περιέλθουν 
σε αυτήν µέσω χρηµατιστηριακής συναλλαγής είναι δυνατόν να οδηγήσει στη µη διατήρηση της 
πλήρους αξίας της επενδύσεώς της, αλλά και θα επιφέρει καθυστέρηση στο επενδυτικό 

πρόγραµµα της εταιρείας «Γραµµές Στρίντζη» που ανάγεται στη ναυπήγηση νέων πλοίων και  
γ) Θα επιφέρει µαταίωση της συγκληθείσης για τις 14/10/1999 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως 
των µετόχων της αγοράστριας για την έγκριση των συµφωνηθέντων και εντεύθεν καθυστέρηση 

της ολοκληρώσεως των προσυµφωνηθέντων, η οποία θα έχει δυσµενή επίδραση και στην αξία 
των µετοχών. 

Κατά τη γνώµη όµως δύο µελών  της Επιτροπής Ανταγωνισµού η αίτηση πρέπει να απορριφθεί, 

διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4ε παρ. 3. Ειδικότερα, τα στοιχεία του 
φακέλου δεν περιέχουν επαρκή δεδοµένα όσον αφορά την επίδραση  της συγκεντρώσεως στον 
ανταγωνισµό (στοιχεία από τους ανταγωνιστές κλπ.), και εποµένως δεν είναι δυνατή η εκτίµηση 

των αποτελεσµάτων αυτών, και ιδίως όσον αφορά τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσεως. Εξάλλου το κατεπείγον της υποθέσεως προς αποτροπή σοβαρής ζηµίας εις βάρος της 
αποκτώσας εταιρείας δεν θεµελιώθηκε πλήρως. Ο ορισµός ηµεροµηνίας συγκλίσεως έκτακτης 

Γ.Σ. της αποκτώσας εταιρείας για τις 14.10.1999 έγινε πρόωρα από την ίδια την αποκτώσα 
εταιρεία. Η γνωστοποίηση της συγκεντρώσεως µε σκοπό την έκδοση αποφάσεως επί της κυρίας 
υποθέσεως έγινε στις 14.9.1999 και εποµένως υπήρχαν όλα τα χρονικά περιθώρια για σύντοµη 

έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής επί της κυρίας υποθέσεως. Τέλος, το γεγονός ότι η αποκτώσα 
εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, δεν αποτελεί από µόνο του λόγο παροχής της 
παρεκκλίσεως, διότι διαφορετικά κάθε εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο εταιρεία θα µπορούσε να 

ισχυρισθεί ότι δεν µπορεί να περιµένει απόφαση της Επιτροπής επί της κυρίας υποθέσεως, αλλά 
πρέπει πάντοτε να της χορηγείται παρέκκλιση, αφού διακινδυνεύει να επηρεασθεί αρνητικά η 
µετοχή της στο Χρηµατιστήριο.  



Περαιτέρω, από τα προαναφερθέντα στην αρχή αποδεικτικά στοιχεία, πιθανολογείται ότι η 
εξεταζοµένη συγκέντρωση δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στον ανταγωνισµό στην σχετική 
αγορά τον οποίο δεν πρόκειται να περιορίσει στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, 

ούτε υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ή ενισχύσεως δεσπόζουσας θέσεως, δεδοµένου µάλιστα ότι, 
όπως προαναφέρθηκε, η αγοράστρια δεν δραστηριοποιείται στην εκτέλεση πλόων στις γραµµές 
εσωτερικού, ενώ είναι οξύτατος ο ανταγωνισµός στις γραµµές της Αδριατικής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆έχεται, κατά πλειοψηφία, την από 17.9.1999 αίτηση της εταιρείας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και επιτρέπει στην αιτούσα παρέκκλιση από τις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, για 
να ασκήσει τα δικαιώµατα ψήφου που συνδέονται µε την απόκτηση από αυτή, και βάσει των από 
31.8.1999 και 7.9.1999 συµβάσεων εξαγοράς µετοχών, του 38,87% του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 14
η

 Οκτωβρίου 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 

 


