
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 96 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25η Νοεμβρίου 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, 
  Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
  Λεωνίδας Νικολούζος, 
  Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένης της τακτικής κας Μελίνας Μουζουράκη και 

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

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 26.10.1999 αίτηση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. να 
της επιτραπεί, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, παρέκκλιση από τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 2 του ιδίου άρθρου προκειμένου να 
αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια των πληρεξουσίων αυτής δικηγόρων κ.κ. Γεωργίου Γ. 
Κωστακόπουλου και Σωκράτη Λαμπρόπουλου. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία  
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας και κατέληξε προτείνοντας την αποδοχή της 
κρινόμενης αίτησης.  

Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι συντάχθηκαν με 
την εισήγηση της Γραμματείας, ανέπτυξαν τις θέσεις της αιτούσας, απάντησαν σε ερωτήσεις που 
τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την αποδοχή της αίτησής 
της.  

Κατόπιν, απεχώρησε της αιθούσης η αιτούσα και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνδιασκεφθείσα 
επί της υποθέσεως, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της 
Γραμματείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η εν λόγω εταιρεία κατά 
τη συζήτηση της υπόθεσης, 

Κατόπιν, απεχώρησε της αιθούσης η αιτούσα και η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνδιασκεφθείσα 
επί της υποθέσεως, και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της 
Γραμματείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η εν λόγω εταιρεία κατά 
τη συζήτηση της υπόθεσης,  
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.   Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.2, του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται α) 
όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 
β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μια τουλάχιστον επιχείρηση, ή μια ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας 
ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει δε από το άρθρο 4ε παρ.1 του ν.703/77, η 
γνωστοποιούμενη κατά το άρθρο 4β συγκέντρωση απαγορεύεται να πραγματοποιηθεί μέχρις ότου 
εκδοθεί σχετική απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού ή των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου. Επίσης σύμφωνα  με το 
άρθρο 4ε παρ.2 του ν.703/77, όπως ισχύει, οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 1 δεν 
παρακωλύουν την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς ή συναλλαγής μετόχων ή την απόκτηση 
συμμετοχής στα πλαίσια χρηματιστηριακών συναλλαγών, συμμετοχής που εξασφαλίζει τον 
έλεγχο επιχείρησης, εφ΄όσον οι πράξεις αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια για τον 
ανταγωνισμό Υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της προσφοράς και υπό τον 
όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ή τα ασκεί για να διατηρήσει την αξία της 
επένδυσής του κατόπιν ειδικής αδείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 4ε 
παρ.3 του ν.703/77. Η διάταξη του άρθρου 4ε παρ. 3 ορίζει μεταξύ άλλων ότι «Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις ,που 
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές 
ζημιές σε βάρος μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης, ή 
σε βάρος τρίτου. Η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση μπορεί να συνοδεύεται από όρους και 
υποχρεώσεις που σκοπό έχουν να εξασφαλίζουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και 
να αποτρέψουν καταστάσεις που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν 
απαγορευτικής οριστικής απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να ζητείται και να παρέχεται 
οποτεδήποτε είτε πριν από τη γνωστοποίηση είτε μετά τη συναλλαγή. Η απόφαση, που επιτρέπει 
την παρέκκλιση μπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν συντρέχει κάποιος 
από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 4δ παρ.10.». 

ΙΙ.1. Στις 26.10.99 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 4β παρ.1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, από την εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ), η απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. (εφεξής 
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ), που θα συντελεσθεί με την απόκτηση της πλειοψηφίας των κοινών 
(71,352%) και προνομιούχων (82,137%) μετοχών της τελευταίας με την κάλυψη της 
αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) της τελευταίας. Ειδικότερα, η εταιρεία 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ στις 16.10.99 υπέβαλε για την εξυγίανση της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, 
επενδυτικό πρόγραμμα προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων κατόχων κοινών και 
προνομιούχων μετοχών αυτής, το οποίο προβλέπει: 1) Τη ρύθμιση των χρεών της εταιρείας προς 
τις Τράπεζες και προς τρίτους (Δημόσιο, εργαζόμενους, προμηθευτές κλπ.), 2) Τη μείωση του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, προς τον σκοπό της εξυγιάνσεως αυτής, από δραχμές 
8.282.565.000 σε 4.583.019.300 με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών δια μειώσεως της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής από 300 σε 166 δραχμές, 3) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 
δρχ. 12.118.000.000 με την έκδοση 73.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 166 δρχ. η κάθε 
μία και ειδικότερα με την έκδοση 65.000.000 κοινών μετοχών και 8.000.000 προνομιούχων 
μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων υπέρ της 
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ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και υπέρ των μετόχων που αυτή θα υποδείξει, 4) Τροποποίηση του άρθρου 5 του 
Καταστατικού της εταιρείας κατά τα ανωτέρω και 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
αποτελούμενου από πρόσωπα, που η ΜΗΧΑΝΙΚΗ θα υποδείξει. 

Η απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας, εξαρτάται από την εκπλήρωση των εξής προϋποθέσεων: 
α) έγκριση του επενδυτικού προγράμματος της ‘’ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε’’ από τις έκτακτες Γενικές 
Συνελεύσεις των κατόχων  κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ και β) 
έγκριση της συγκέντρωσης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών ενέκριναν στις 16.10.99 
και 30.10.99 αντίστοιχα, το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα εξυγίανσης. Η δε θητεία του νέου 
Δ.Σ που έχει εκλεγεί από τις εν λόγω Γεν. Συνελεύσεις και αποτελείται από πρόσωπα που 
υπέδειξε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε θα αρχίσει μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων για την υπό 
κρίση συγκέντρωση, οπότε και θα λήξει η θητεία του υφιστάμενου Δ.Σ που θα εξακολουθήσει 
μέχρι τότε να διοικεί την εταιρεία. 

Ταυτόχρονα με την ανωτέρω γνωστοποίηση η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε υπέβαλε στην 
Επιτροπή και αίτηση για χορήγηση άδειας πραγματοποίησης της γνωστοποιούμενης 
συγκέντρωσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, 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 της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ. 

2. Η αιτούσα εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ, έχει έδρα το Μαρούσι, ιδρύθηκε το 1974 και οι 
δραστηριότητές της περιλαμβάνουν κυρίως την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε 
φύσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κατέχει εργοληπτικό πτυχίο Η’ τάξης για όλες τις 
βασικές κατηγορίες έργων, το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνει αυτοτελώς μέρος σε 
διαγωνισμούς για την εκτέλεση έργων μέχρι 12 δις δρχ. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) από το 1990 και η σύνθεση του μετοχικού της κεφαλαίου την 31.12.98 
είχε ως εξής: Π. Εμφιετζόγλου 30,12% των κοινών και 0,11% των προνομιούχων μετοχών και οι 
λοιποί επενδυτές 69,88% και 99,89% αντίστοιχα. Πλην του Π. Εμφιετζόγλου, κανείς άλλος 
μέτοχος της εταιρείας δεν κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της, ίσο ή 
μεγαλύτερο του 3% για κάθε κατηγορία μετοχών και ο ίδιος δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.  

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ελέγχει τις εταιρείες: ΒΙΕΧ  Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε., 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Α.Ε., ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε..  

Το 1998, ο κύκλος εργασιών του ομίλου της στην εθνική αγορά ανήλθε σε 28.193.156.370 δρχ. 
ήτοι 85.072.892 Ευρώ. 

Η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, έχει έδρα τη Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1963, είναι 
εισηγμένη στο ΧΑΑ από το 1990 και οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν κυρίως, την 
παραγωγή και εμπορία προϊόντων ξυλείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ανέρχεται σε 
8.282.565.000 δρχ. διαιρούμενο σε 27.608.550 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 300 δρχ. η 
κάθε μία, από τις οποίες οι 25.868.826 είναι κοινές μετά ψήφου και οι 1.739.724 προνομιούχες 
χωρίς ψήφο μη μετατρέψιμες. Βασικοί μέτοχοι της εταιρείας α) όσον αφορά τις κοινές μετοχές 
της είναι οι: Eμπορική Τράπεζα 7,8%, BNP 5,1%, Τράπεζα Κρήτης 4,7%, Τεχνοκτημαμεσιτική 
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Α.Ε 2,7%, Τράπεζα Αττικής 2,1% και Π. Τρυφωνίδης 1,3% και β) όσον αφορά τις προνομιούχες 
μετοχές της, τα φυσικά πρόσωπα, Σ. Παπαναστασόπουλος με 5,4%, Κ. Βαμβακάς με 2,8%, Χ. 
Καραβίτης 1,8% και Α. Ευσταθίου 1,8%.  

Η εταιρεία ελέγχει τις εταιρείες: EL DOOR Α.Ε και ΞΥΛΕΜ Α.Ν. ΜΑΛΑΞΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην εθνική αγορά, για το οικονομικό έτος 1998, σύμφωνα με 
υπολογισμούς της διοίκησης αυτής, καθόσον δεν συντάχθηκε Ισολογισμός, ανήλθε σε 7,6 δις δρχ. 
που αναλογεί σε 22,9 εκατομ. Ευρώ. 

3.  Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση επηρεάζει την ευρύτερη αγορά των προϊόντων ξύλου, η 
οποία αποτελείται από τις επιμέρους αγορές α) των μοριοσανίδων, β) των κόντρα πλακέ, γ) των 
πηχοσανίδων, δ) των παρκετών, ε) των καπλαμάδων, στ) της πριστής ξυλείας. 

ΙΙΙ.  Aπό τα στοιχεία του φακέλλου και τις πληροφορίες που παρέσχε η γνωστοποιούσα και 
αιτούσα εταιρεία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι αν δεν επιτραπεί η κατά παρέκκλιση 
πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης προ της έκδοσης οριστικής απόφασής της,  
θα επέλθει ανεπανόρθωτη ζημιά στις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες αλλά και σε  
τρίτους, δεδομένου ότι, πιστοποιεί η αιτούσα: α) Η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, της οποίας έχει 
ανασταλεί η διαπραγμάτευση της μετοχής της από 7.8.1998 για λόγους προστασίας του 
επενδυτικού κοινού, έχει από τις αρχές του έτους παύσει να λειτουργεί λόγω της δεινής 
οικονομικής κατάστασής της, καθώς οφείλει προς διάφορες Τράπεζες, οι οποίες και έχουν 
καταθέσει από 30.12.1998 αίτηση εκκαθάρισης της εταιρείας, το ποσό των (…) δις δρχ., προς 
τους εργαζομένους το ποσό των (…) δις δρχ., προς προμηθευτές (…) δις δρχ., και προς 
διαφόρους ασφαλιστικούς οργανισμούς (…), β) Επί του συνόλου της ακινήτου περιουσίας της 
εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
εκκρεμούν εναντίον της αιτήσεις πτωχεύσεως από εταιρείες-προμηθευτές της, γ) Το επενδυτικό 
σχέδιο εξυγιάνσεως της εταιρείες που συνέταξε και κατέθεσε η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ περιλαμβάνει 
τη ρύθμιση των χρεών της εταιρείας προς τράπεζες και τρίτους, και η άμεση εφαρμογή του 
εκτιμάται ότι θα απομακρύνει το ενδεχόμενο πτώχευσης της εταιρείας ή τη θέση της υπό 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ενώ θα σταματήσει την επιδείνωση των χρηματοοικονομικών της 
μεγεθών λόγω των παραπάνω οφειλών και δ) Με την ένταξη της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ στον όμιλο 
της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ θα διατηρηθεί στην αγορά μία εταιρεία η οποία διαθέτει ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό στην παραγωγή και βιομηχανική επεξεργασία 
προϊόντων ξύλου. 

Ενόψει των παραπάνω συντρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της διάταξης του άρθρου 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει και επομένως η σχετική αίτηση 
πρέπει να γίνει δεκτή. Εξάλλου, επειδή δεν πιθανολογείται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση θα 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά, η Επιτροπή 
κρίνει ότι η χορηγούμενη με την παρούσα απόφαση άδεια, βάσει της προαναφερομένης διάταξης, 
δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται υπό όρους και υποχρεώσεις. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δέχεται την από 26.10.1999 αίτηση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. και επιτρέπει στην αιτούσα 
παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4ε του του 
ν.703/77,  όπως ισχύει, για την απόκτηση από την αιτούσα της πλειοψηφίας του μετοχικού 
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κεφαλαίου της εταιρείας ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
Α.Ε. προ της έκδοσης οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 30
η
 Νοεμβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

         Ο Πρόεδρος 

 Ο Συντάξας την Απόφαση 

            Σταύρος Αργυρόπουλος 

 Βλάσιος Ασημακόπουλος   Η Γραμματέας 

 

Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραμπίκου 


