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ΑΠΟΦΑΣΗ 4831/VI/2010 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-TMHMA 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της 
οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29η Απριλίου 2010, Πέμπτη και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:  
Προεδρεύων: Δημήτριος Αυγητίδης 
Μέλη: Δημήτριος Λουκάς και 

         Βασίλειος Νικολετόπουλος. 
Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά το 
άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
«ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ 
ΑΕ από την εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) 
και με απόκτηση του […] των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη.   
 
Στη συνεδρίαση παρίστατο η νομίμως κλητευθείσα εταιρία με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Πανταζή Καραμανώλη (ΑΜ/ΔΣΑ 21442). 
 
Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε ο αρμόδιος Εισηγητής Δημήτριος Λουκάς, ο οποίος 
ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 772/4.2.2010 Εμπιστευτική Έκθεσή του, της οποίας η 
πρόταση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, είναι α) Να μην επιβληθεί 
πρόστιμο στην εξαγοράζουσα για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης , 
λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις που παρατίθενται ανωτέρω, β) Σε περίπτωση 
που η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέχει υπαιτιότητα της εξαγοράζουσας, να επιβληθεί το ελάχιστο 
προβλεπόμενο από το άρθρο 4α παρ.4 του ν.703/77 πρόστιμο και γ) Ο καταλογισμός τυχόν 
προστίμου να γίνει στην περίπτωση αυτή στην εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(εξαγοράζουσα). 
 
Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ενδιαφερόμενου μέρους, ο οποίος 
ανέπτυξε τις απόψεις του και απάντησε σε ερωτήσεις, που του υπέβαλε ο Προεδρεύων και τα 
Μέλη της Ε.Α. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας η Επιτροπή Ανταγωνισμού, προχώρησε 
σε διάσκεψη για τη λήψη απόφασης και αφού έλαβε υπόψη της την έκθεση του αρμοδίου 

                                                   
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό 
απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που 
παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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εισηγητή, όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο, τις 
απόψεις που διατύπωσε προφορικώς το ενδιαφερόμενο μέρος,  
 
   

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στις 5/11/2007  (αρ.πρωτ. 6416/5.11.2007) γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ.1 του ν.703/77 όπως ισχύει, από 
τις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 
και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  (εφεξής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ή εξαγοράζουσα), η 
μεταξύ τους συγχώνευση, δυνάμει του από 5/11/2007 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ 
των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών (βλ. Απόφαση Ε.Α. 372/V/2007 «ΕΛΤΕΒ-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ»). Κατά την εξέταση της ως άνω συγκέντρωσης και συγκεκριμένα της 
σύνθεσης του ομίλου της εταιρίας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προέκυψε ότι η εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. δεν είχε προβεί στην γνωστοποίηση, κατά το άρθρο 4α του ν.703/77 όπως ισχύει, της 
εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. ή εξαγοραζόμενη). Η Γ.Δ.Α. 
κάλεσε την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  να προβεί σε γνωστοποίηση της  ως άνω συγκέντρωσης 
εφόσον πληρούσε τις προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις. Μετά τα παραπάνω, η εταιρία 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. προέβη σε γνωστοποίηση προσκομίζοντας τα σχετικά με τη συγκέντρωση 
στοιχεία στις  30/11/2007. 
 
Β. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ  ΠΡΑΞΗ 
Με το από 30.11.2007 (αρ.πρωτ.7078/30-11-07) έγγραφό της η εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»  
γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, την εξαγορά 
από μέρους της του […] των μετοχών της εταιρίας ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. και ως εκ τούτου την 
απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου αυτής. Η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει του 
από 15.10.2007 ιδιωτικού συμφωνητικού  μεταβίβασης μετοχών που συνήχθη μεταξύ […] και 
της εξαγοράζουσας, με το οποίο η τελευταία απέκτησε το […] του μετοχικού κεφαλαίου της 
εξαγοραζόμενης (ήτοι […] μετοχές επί συνόλου […] ονομαστικών μετοχών).  Η μεταβίβαση των 
μετοχών στην αποκτώσα εταιρία πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2007, όπως αποδεικνύεται με 
βάση τα επικυρωμένα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν για την εν 
λόγω μεταβίβαση μετοχών, τα οποία προσκομίστηκαν από την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και φέρουν 
την ημερομηνία αυτή. 
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Γ. ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΡΗ 
Γ.1. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εξαγοράζουσα) 
Η εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1960, έχει έδρα το Δήμο Κηφισιάς και είναι 
εργοληπτική εταιρία, κάτοχος πτυχίου 7ης τάξης. Δραστηριοποιείται στην ανάληψη και 
εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ανάπτυξη ακινήτων, ενέργεια, συμμετοχή σε 
κοινοπραξίες και ανάληψη έργων υποδομής, ναυτιλιακές εργασίες και συμμετοχή σε άλλες 
εταιρείες. Ο όμιλος εταιρειών της περιλαμβάνει κυρίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κατασκευαστικό κλάδο. Το Νοέμβριο του 2007 η εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ προχώρησε σε 
συγχώνευση με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε, δια απορροφήσεως της πρώτης από την δεύτερη. Σύμφωνα με τα 
προσκομισθέντα στοιχεία, ο εθνικός κύκλος εργασιών του ομίλου της εξαγοράζουσας το έτος 
2006, σύμφωνα με το άρθρο 4στ του ν.703/77, ανήλθε σε […] ευρώ, ενώ ο παγκόσμιος κύκλος 
εργασιών του ομίλου της εξαγοράζουσας  για το ίδιο έτος ανήλθε σε  […] ευρώ. Σύμφωνα και με 
τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της εταιρίας, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρίας 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για το 2006 ανήλθε σε 134,254 εκ. ευρώ.  
Γ.2. METOHI ESTATE LIMITED (πωλήτρια) 
Η εταιρία METOHI ESTATE LIMITED έχει έδρα τη Μ. Βρετανία και ανήκει κατά […] ( ήτοι 
[…] μετοχές […] ευρώ έκαστη) στον […] ([…]) και κατά […] (ήτοι […] μετοχές […] ευρώ 
έκαστη)  στην […]   
Γ.3. ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (εξαγοραζόμενη) 
Η εταιρία ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. έχει έδρα το Δήμο Κηφισιάς και, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει 
σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικών έργων στην Ελλάδα ή και στο 
εξωτερικό, την ανάληψη εργολαβιών κάθε είδους συντήρησης ή αποκατάστασης τεχνικών 
έργων, την άσκηση πάσης φύσεως οικοδομικών επιχειρήσεων, την βιομηχανική παραγωγή 
υλικών τεχνικών έργων κτλ. Mέχρι την 23.10.2007, το […]% του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ  ανήκε  στην εταιρία  […] (ήτοι […] ονομαστικές μετοχές αξίας […] Ευρώ 
έκαστη) και το υπόλοιπο […]% (ήτοι […] αξίας […] Ευρώ) ανήκε στον […]. Σύμφωνα με τα 
προσκομισθέντα στοιχεία, η εταιρία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ, από την σύσταση της μέχρι και το έτος 2006, 
ουδέποτε άσκησε οικονομική δραστηριότητα και άρα για το έτος 2006 ο κύκλος εργασιών της 
είναι μηδενικός. 
 
Δ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ / ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ / ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ 
Δ.1.  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, και λαμβάνοντας υπόψη την αγορά δραστηριοποίησης της 
εξαγοράζουσας επιχείρησης, η σχετική αγορά της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης είναι η 
αγορά των κατασκευών, η οποία διακρίνεται περαιτέρω: (α) στην αγορά κατασκευής ιδιωτικών 
έργων, και (β) στην αγορά κατασκευής δημοσίων έργων. Οι επιμέρους αυτές αγορές συνιστούν 
διακριτές σχετικές αγορές. 
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 Δ.2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, υπό επαρκώς 
ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης, η σχετική 
γεωγραφική αγορά είναι η ελληνική επικράτεια.  
Δ.3. ΔΟΜΗ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ι.Ο.Κ., στην αγορά κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
δραστηριοποιούνται περίπου 55.000 επιχειρήσεις. Σχετικά με την διάρθρωση του εγχώριου 
κατασκευαστικού κλάδου, παρατηρείται ότι στη σχετική αγορά δραστηριοποιούνται 
πολυάριθμες και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Το μερίδιο αγοράς της εταιρίας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
στην εγχώρια αγορά ιδιωτικών και δημόσιων κατασκευών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε ποσοστό 
περίπου […]%.   
 
Ε.   ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4α ν.703/77 
Ε.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4α  ν.703/77 
Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 στοιχ. β ν.703/77, ως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται: 

α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, 
β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο μία επιχείρηση ή μία 
ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή 
τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  

Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρμογή του 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 σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των 
οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του 
συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις 
που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις 
αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου 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. 
Στην προκειμένη περίπτωση η απόκτηση στις 23.10.2007  από την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
του ελέγχου της εταιρίας ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του νόμου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει 
να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίησή της στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού όταν:  
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α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα 
αυτής, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 
τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον 
καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής και της χρήσης τους, για την οποία 
προορίζονται ή  
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη 
συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, 
τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.  

Η παρούσα συγκέντρωση υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, δεδομένου ότι 
πληρούται το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, ο συνολικός κύκλος εργασιών 
των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην γνωστοποιούμενη πράξη στην εθνική αγορά ξεπερνά τα 
15.000.000 Ευρώ, ήτοι ο εθνικός κύκλος εργασιών του ομίλου της εξαγοράζουσας για το έτος 
2006 ισούται με […] Ευρώ (Σημ. η εξαγοραζόμενη εταιρία δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 
για το έτος 2006). 
Ε.2. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ. 2 ν.703/77, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: 

 α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων 
που  
     συμμετέχουν στη συγκέντρωση η κάθε μία από αυτές, 
 β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή  
     επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μίας ή περισσότερων    
     επιχειρήσεων. 

Η υπό κρίση πράξη έλαβε χώρα στις 23.10.2007.  Η εξαγοράζουσα εταιρία (ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε.) προέβη σε γνωστοποίησή της στις 30.11.2007.  
Κατά το άρθρο 4α παρ. 1 ν. 703/77, όπως ισχύει, η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει μέσα σε ένα 
(1) μήνα από την πραγματοποίηση της. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 4α ν. 
703/77, όπως ισχύει, «σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση 
πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 
πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ.». 
Στην υπό κρίση περίπτωση, η μεταβίβαση των μετοχών στην αποκτώσα εταιρία 
πραγματοποιήθηκε στις 23.10.2007. Η δε γνωστοποίησή της έγινε από την εξαγοράζουσα 
εταιρία (ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.) στις 30.11.2007,  ήτοι 7 ημέρες μετά τη λήξη της υπό του νόμου 
προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα. Επομένως, η εν λόγω γνωστοποίηση ήταν 
εκπρόθεσμη. 
Σχετικά με τους λόγους της μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης, η γνωστοποιούσα εταιρία αναφέρει 
τα εξής: «[…]’». 
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Οι ανωτέρω ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί.  
Πρώτον, η […] ανάμεσα στους μετόχους των εταιρειών ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ 
δεν καθιστά την κρινόμενη πράξη ενδοομιλική συναλλαγή. Ειδικότερα, ο […], κύριος μέτοχος 
της […], δεν έχει  καμιά συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της […] και, συνεπώς, δεν ασκεί τον 
έλεγχο στην εταιρία αυτή. Παράλληλα, ο […] δεν ασκεί έλεγχο στην εξαγοράζουσα εταιρία (βλ. 
Απόφαση Ε.Α. Αριθ. 372/V/2007). […] μεταξύ των μετόχων των συμμετεχουσών εταιριών δεν 
συνεπάγεται και σχέση μεταξύ των ιδίων εταιριών και δεν αίρει την υποχρέωση της 
εξαγοράζουσας για γνωστοποίηση της υπό εξέταση συναλλαγής.  
Δεύτερον, ο ισχυρισμός ότι η εταιρία ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ εκ της συστάσεως της δεν ασκούσε καμία 
οικονομική δραστηριότητα δεν αίρει επίσης την υποχρέωση της εξαγοράζουσας για 
γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης. Όπως προαναφέρθηκε (βλ. ενότητα Ε.1. ανωτέρω), οι 
συμμετέχουσες εταιρίες συνιστούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 
2 του ν. 703/77 (και συνεπώς εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής διάταξης), ενώ το 
κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών που προβλέπεται στο άρθρο 4α παρ. 1 ν. 703/77 
πληρούται, και μόνο λαμβάνοντας υπόψη τον εθνικό κύκλο εργασιών του ομίλου της 
εξαγοράζουσας για το έτος 2006 ([…]).  
Συμπερασματικά, οι προβαλλόμενοι λόγοι από τη γνωστοποιούσα εταιρία για την εκπρόθεσμη 
γνωστοποίηση κρίνονται αβάσιμοι και δεν αίρουν την υποχρέωση της εξαγοράζουσας εταιρίας 
για γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης.  
Τέλος, ως προς τον υπαίτιο χαρακτήρα της παράβασης, σημειώνεται ότι η υπόχρεη εταιρία, 
όφειλε να είναι σε γνώση των σχετικών διατάξεων που ορίζουν, τόσο την υποχρέωση 
γνωστοποίησης, όσο και την ορισμένη προθεσμία, εντός της οποίας η υπό κρίση γνωστοποίηση 
θα έπρεπε να λάβει χώρα. Περαιτέρω, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. διέθετε τη δυνατότητα και την 
ευχέρεια να έχει νομικές συμβουλές για τις σχετικές εκ του νόμου υποχρεώσεις της και, 
προφανώς, δεν δύναται η οποιαδήποτε σχετική δικαιολογία να άρει την υπαιτιότητα της 
υπόχρεης προς γνωστοποίηση εταιρίας. 
Με βάση τα ανωτέρω, στις ειδικές περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, κρίνεται ότι θα πρέπει 
να επιβληθεί στην εξαγοράζουσα το ελάχιστο προβλεπόμενο στο άρθρο 4α παρ.4 του ν.703/77 
πρόστιμο.       

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 5.11.2009 
κλήρωση για να κρίνει επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως 
ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ από την εταιρία 
«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) και με απόκτηση του 
[…] των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη, ομόφωνα αποφάσισε να: 
Επιβάλλει για τη μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην υπόχρεη προς 
γνωστοποίηση εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το 
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διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (καθολικής διαδόχου της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€). 
Η απόφαση εκδόθηκε την 29η Απριλίου 2010. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 
 

                            Ο Προεδρεύων 
Ο Συντάκτης της Απόφασης 
 

            Δημήτριος Αυγητίδης  
     Δημήτριος Λουκάς  
                                                                                         
 

Η Γραμματέας 
 

Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 

 
 
 
  

 


