
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 23 / II / 1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 10η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, µε την εξής σύνθεση : 

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Βλάσιος Ασηµακόπουλος 
 Νικόλαος Παραθύρας, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, 
 Μελίνα Μουζουράκη και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν η αίτηση των εταιριών ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ (στο εξής ΙΝΤΕΡΤΥΠ) και ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε. (στο εξής 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ), για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 
703/77 όπως ισχύει, για την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των εταιριών αυτών πριν τη λήψη 
οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν α) η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΥΠ δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων 
Λαυρεντίου-Ελευθερίου Αλβέρτη και Πανταζή Καραµανώλη και β) για την εταιρεία 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου Θεόδωρος Καλούδης, µετά του 
δικηγόρου ∆ηµητρίου ∆ηµοπούλου.  

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας Σοφία 
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε την έγγραφη εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και 
πρότεινε να γίνει αποδεκτή η από 22.10.1998 αίτησης της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΥΠ Α.Ε. και να 
επιτραπεί, στις συγχωνευόµενες δι’ απορροφήσεως εταιρείες, παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις 
του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, σύµφωνα µε την παράγρ. 3 του ιδίου άρθρου.  

Κατόπιν έλαβαν το λόγο οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις 
των ενδιαφεροµένων µερών, έδωσαν τις πληροφορίες και τις διευκρινίσεις που ζήτησαν ο 
Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την παραδοχή της αιτήσεως. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 26η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10 π.µ., στην ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του 
φακέλλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τις απόψεις που 
διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη, 



  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. 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 εταιρία ΙΝΤΕΡΤΥΠ συγχωνεύεται µε 
την εταιρία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ δι’ απορροφήσεως της τελευταίας από την πρώτη. Συγκεκριµένα, στις 
30.6.1998, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των παραπάνω ανωνύµων εταιριών κατάρτισαν Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο µητρώο των Ανωνύµων Εταιριών µε 
ηµεροµηνία 13/7/1998. Στις  2/10/1998 οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων κάθε µιας από τις 
παραπάνω εταιρίες, 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. 2199/1993. Συνεπεία της συγχωνεύσεως το µετοχικό 
κεφάλαιο της απορροφούσης ΙΝΤΕΡΤΥΠ 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 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 εταιρίας µε τη νέα επωνυµία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-
ΙΝΤΕΡΤΥΠ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε., οι 
µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΤΥΠ θα συµµετέχουν µε 967.150 κοινές µετά ψήφου µετοχές (ποσοστό 
25,33% περίπου) και οι µέτοχοι της ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 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 από τις 
συµµετέχουσες στην ως άνω συγκέντρωση συγχωνευόµενες εταιρίες υποβλήθηκε στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού 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 εταιριών. 

ΙΙ.α. Η ΙΝΤΕΡΤΥΠ ιδρύθηκε το 1988 µε έδρα τον ∆ήµο Ελληνικού Αττικής και έχει ως 
αντικείµενο την άσκηση κάθε είδους εκτυπωτικών και εκδοτικών  εργασιών και ειδικότερα την 
εκτύπωση εντύπων  υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών (παράλληλη αγορά) και ανήκει στον όµιλο εταιριών ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ. Η 
εταιρία αυτή δεν ελέγχει καµµία 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 εταιρίας ΙΝΤΕΡΤΥΠ 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 εταιρία δεν 
αναπτύσσει δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.  

β. Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 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 ειδικώτερα δε δραστηριοποιείται στους τοµείς marketing, επικοινωνίας, δηµοσίων 
σχέσεων και εκτύπωση εκδόσεων τρίτων. Η εταιρία ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ κατέχει: το 90% του µετοχικού 
κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας NEXT A.E. η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία ψηφιακής 
εικόνας και την παραγωγή διαχωρισµών χρωµάτων, το 95% του µετοχικού κεφαλαίου της 



  

ανώνυµης εταιρίας THE PRODUCTION SHOP A.E. η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
υπηρεσιών επικοινωνίας µέσω τρίτων, και το70% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης 
εταιρίας Α. ΑΝ∆ΡΕΟΥ Α.Ε. η οποία ασχολείται µε τη την επεξεργασία ψηφιακής εικόνας και 
την παραγωγή διαχωρισµών χρωµάτων καθώς και µε τις εκτυπωτικές και µεταεκτυπωτικές 
εργασίες µέσω τρίτων (φασόν). Η απορροφούµενη είναι εταιρία 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 εταιρίας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 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 εταιρίας  ανήλθε στο ποσό των 1.636.312.707 δρχ. (5.305.383 ECU), ενώ δεν αναπτύσσει 
δραστηριότητα εκτός Ελλάδος.  

ΙΙΙ. 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. Στην υπό κρίση 
υπόθεση, σχετική αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 
(συγχώνευση) εταιρίες είναι αυτή των εκδόσεων-εκτυπώσεων εντύπων (εφηµερίδων, περιοδικών, 
βιβλίων, διαφηµιστικών, εµπορικών και ενηµερωτικών φυλλαδίων) και γραφικών τεχνών στην 
οποία δραστηριοποιούνται µεγάλα εκδοτικά συγκροτήµατα µε υψηλό βαθµό καθετοποίησης 
(έκδοση-επικοινωνία-εκτύπωση), µονάδες µικρού µεγέθους οι οποίες ασχολούνται µε την 
εκδοτική διαχείριση αναθέτοντας την εκτύπωση των εντύπων τους σε τρίτους, καθώς και µονάδες 
που αναλαµβάνουν µόνο την εκτύπωση εκδόσεων τρίτων. Οι εταιρίες ΙΝΤΕΡΤΥΠ και 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ δραστηριοποιούνται στην εκτύπωση εκδόσεων τρίτων. Επιπλέον η εταιρία 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ δραστηριοποιείται στον τοµέα επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων καθώς και στην 
εκτύπωση εκδόσεων τρίτων µε συµφωνίες  τύπου «φασόν».  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
γνωστοποίησης τα µερίδια αγοράς των συγχωνευοµένων εταιριών στην σχετική αγορά εκδόσεων-
εκτυπώσεων-γραφικών τεχνών εν γένει είναι ιδιαίτερα χαµηλά, περίπου 2%. Από τα παραπάνω 
στοιχεία δεν βεβαιούται ότι η πραγµατοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης θα µεταβάλει αισθητά 
τις υφιστάµενες συνθήκες ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά.  

ΙV. Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2, εδάφ. α του ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Στην συγκεκριµένη υπόθεση, µε την συγχώνευση δι’ απορροφήσεως 
της εταιρίας ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ από την εταιρία ΙΝΤΕΡΤΥΠ πραγµατοποιείται συγκέντρωση 
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2α η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις 
συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. Η εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε 
προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει, δεδοµένου ότι καλύπτεται η µία εκ των δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος, αυτή του 
κύκλου εργασιών δεδοµένου ότι, κατά τα προεκτεθέντα ο συνολικός κύκλος εργασιών των 
συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών ξεπερνά τα 50 εκατ. ECU, ενώ και οι δύο 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες πραγµατοποιούν η κάθε µία χωριστά στην εθνική 
αγορά συνολικό κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 5 εκατ. ECU.  Συνεπώς, οι συµµετέχουσες 
στην υπό κρίση συγκέντρωση εταιρίες είχαν υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης της 
συγκέντρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, όπως και το έπραξαν 



  

εµπρόθεσµα την 21/10/1998, δεδοµένου ότι ως ηµέρα κατάρτισης της συµφωνίας για την 
συγκέντρωση δια της συγχωνεύσεως των ως άνω εταιριών πρέπει να θεωρηθεί η ηµέρα που 
υπογράφηκε η συµβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης (8/10/1998) και όχι η ηµέρα υπογραφής 
του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευοµένων 
εταιριών (απόφαση 115/13-5-98 της Ε.Α.). 

V. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 4ε, «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 µιάς ή περισσοτέρων 
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.» 

Στην υπό κρίση υπόθεση, και από τα στοιχεία και πληροφορίες που παρέσχον οι αιτούσες 
εταιρίες, η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει ότι αν δεν χορηγηθεί άδεια παρέκκλισης από τις 
υποχρεώσεις του νόµου και συγκεκριµένα αν δεν επιτραπεί σ’αυτές να λάβουν άµεσα (και προ 
της εκδόσεως της επιτρεπούσης τη συγκέντρωση αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισµού) την 
σχετική έγκριση της συγχώνευσης από την Εποπτεύουσα Αρχή και αν δεν καταχωρηθούν η 
συµβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης και η έγκριση της εποπτεύουσας αρχής στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών των συγχωνευοµένων εταιριών, οπότε, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ΚΝ 
2190/1920, και ολοκληρώνεται η συγχώνευση και επέρχονται τα εξ αυτής αποτελέσµατα (λύση 
της απορροφούµενης εταιρίας, µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούµενης 
εταιρίας στην απορροφούσα κλπ.) είναι  δυνατό να προκληθεί σοβαρή ζηµία στις συµµετέχουσες 
εταιρίες και στο επενδυτικό κοινό για τους εξής λόγους: 

i) Οι µετοχές των συµµετεχουσών εταιριών είναι εισηγµένες στην παράλληλη αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και λόγω των κερδοσκοπικών πιέσεων που έχουν προκληθεί 
στην χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών τους, θα υπάρξει κίνδυνος, απόκλισης και στρέβλωσης 
της πραγµατικής αξίας των συγχωνευοµένων εταιριών καθώς και της ορισθείσας σχέσης 
ανταλλαγής των µετοχών, µε προφανή κίνδυνο µαταίωσης των συναλλαγών για την µεταβίβαση 
των µετοχών.  

ii) Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει κλυδωνισµούς της χρηµατιστηριακής τιµής των 
µετοχών των συγχωνευοµένων εταιριών, µε βλάβη του δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως των 
συµφερόντων του επενδυτικού κοινού. (σχετ. απόφαση 121/98 Ε.Α.).  

iii) Η τυχόν καθυστέρηση έγκρισης είναι δυνατόν να προκαλέσει και κλονισµό της 
ανταγωνιστικής θέσης των εταιριών λόγω της συνεχιζόµενης αβεβαιότητας, ιδίως από την πλευρά 
των πελατών, πιστωτών και προµηθευτών. 

iv) Επίσης η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα παρατείνει την εκκρεµότητα 
στην λειτουργική και οργανωτική δοµή των συγχωνευοµένων εταιριών µε συνέπεια την αδυναµία 
λήψης αποφάσεων, µε δυσµενείς για τις ίδιες τις εταιρίες, τους εργαζόµενους και τους µετόχους 
της συνέπειες.    



  

V. Με βάση τα 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, ενόψει των πολύ µικρών µεριδίων 
αγοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή  κρίνει ότι η χορηγούµενη µε την 
παρούσα απόφαση άδεια, βάσει της ως άνω διάταξης, δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από 
όρους και υποχρεώσεις. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ          

∆έχεται την κρινόµενη αίτηση. 

Επιτρέπει στις αιτούσες παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει και αφορούν την πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης. 

∆ιευκρινίζει ότι η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει την οριστική κρίση και απόφαση της 
Επιτροπής ως προς τη νοµιµότητα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, βάσει των άρθρων 4γ 
και 4δ του ν.703/77, όπως ισχύει, µετά την εξέταση της τελευταίας επί της ουσίας. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 27η Νοεµβρίου 1998. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

             Ο Πρόεδρος  

   Ο Συντάξας την απόφαση  

        Σταύρος 
Αργυρόπουλος 

Παναγιώτης Λ. Μαντζουράνης     Η Γραµµατέας    

 

     Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


