
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 28 / ΙΙ / 1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 ∆εκεµβρίου 
1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος :  Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη :  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
 Λεωνίδας Νικολούζος 
Γραµµατέας : Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη καίτοι προσκληθέντα δεν προσήλθαν στη 
συνεδρίαση λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η αίτηση της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του αρ. 4ε παρ. 3 ν.703/77, όπως 
ισχύει, για την µεταβίβαση µέσω χρηµατιστηρίου µετοχών της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στην αιτούσα και στους Ευάγγελο και Ιωάννη Μυτιληναίο, 
πριν τη λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Κατά την συνεδρίαση παρέστη η αιτούσα δια της πληρεξουσίας αυτής δικηγόρου, Καλλιόπης 
Σκουλαρίκη και ο πωλητής Αλέξανδρος Κουκόλης δια του πληρεξουσίου αυτού δικηγόρου 
Γεωργίου Κ. Χρυσοµάλλη. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως τον λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας, εκτιµώντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 4ε παράγρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, και πρότεινε να επιτραπεί 
παρέκκλιση από την υποχρέωση µη πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης, η οποία 
γνωστοποιήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4β. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ανωτέρω 
πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι συντάχθηκαν µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις 
θέσεις των ενδιαφεροµένων µερών, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε 
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την 
παραδοχή της αιτήσεως. 

Η Ε.Α. συνήλθε σε διάσκεψη αυθηµερόν στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. 
Εµπορίου), κατά την οποία, αφού έλαβε υπ` όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση της 
Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα παριστάµενα µέρη 
κατά την συζήτηση της υποθέσεως,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Ι. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον 
επιχείρηση, ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή 
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τµηµάτων µίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 4β προβλέπεται 
υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης για συγκεντρώσεις ορισµένου µεγέθους, οι οποίες και 
υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του άρθρου 4γ µε κριτήριο τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού που αναµένεται να επιφέρουν στη σχετική αγορά. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, απαγορεύεται η πραγµατοποίηση 
συγκεντρώσεων που υπάγονται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου µέχρι την έκδοση απόφασης 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, η δε παράβαση της απαγόρευσης έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή 
προστίµου. 

Κατ’ εξαίρεση, όµως, κατά το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού µπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις των 
παρ. 1 και 2 του ιδίου άρθρου που αναφέρονται στην απαγόρευση πραγµατοποίησης µιας 
συγκέντρωσης που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων περί προληπτικού ελέγχου πριν 
από την έκδοση µιας από τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4δ παρ. 2, 3, 4, 5, 6, και 7 
του ιδίου νόµου, προκειµένου να αποφευχθούν σοβαρές ζηµίες σε βάρος µίας 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. Η άδεια 
παρέκκλισης, µπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε είτε πριν από τη γνωστοποίηση 
είτε µετά τη συναλλαγή. 

* * * 

ΙΙ. Από τα έγγραφα του φακέλου που σχηµατίστηκε, τους ισχυρισµούς και τις εξηγήσεις των 
ενδιαφεροµένων εταιρειών και την ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία προέκυψαν τα 
εξής: 

1α. Με το από 23.11.1998, υπ’ αριθ. πρωτ. 1998/25.11.98, έγγραφο της εταιρείας µε την 
επωνυµία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εφεξής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) 
γνωστοποιήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η από 12.11.1998 
Σύµβαση Πώλησης Μετοχών που υπογράφηκε µεταξύ αφενός της ανωτέρω εταιρείας, των 
Ευαγγέλου και Ιωάννη Μυτιληναίου (από κοινού οι «Αγοραστές») και αφετέρου του Αλεξάνδρου 
Κουκόλη (ο «Πωλητής») µετόχου της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (εφεξής ΜΕΤΚΑ). 
Ταυτόχρονα, µε το από 24.11.1998, υπ’ αρ. πρωτ. 1999/25.11.1998 έγγραφο της εταιρείας 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ζητείται από την Ε.Α. να της επιτρέψει να παρεκκλίνει από τις υποχρεώσεις του 
άρθρου 4ε παρ. 1 και 2 του ως άνω νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ. 3 αυτού. 

1β. ∆υνάµει της ανωτέρω Σύµβασης Πώλησης Μετοχών, ο Πωλητής θα πωλήσει, µεταβιβάσει 
και παραδώσει στους Αγοραστές 1.500.000 κοινές µε ψήφο ονοµαστικές µετοχές της εταιρείας 
ΜΕΤΚΑ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 26,54% του µετοχικού της κεφαλαίου, ως ακολούθως: 
1.138.690 µετοχές στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ήτοι ποσοστό 20.14% και από 180.655 µετοχές, ήτοι 
ποσοστό 3,20% στους Ευάγγελο και Ιωάννη Μυτιληναίο, αντίστοιχα. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η θυγατρική της STANMED TRADING COMPANY έχουν ήδη 
αποκτήσει, µέσω Χρηµατιστηρίου προ της ηµεροµηνίας υπογραφής της ανωτέρω Σύµβασης, 
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ποσοστό 26,81% του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ (20 % και 6,81% αυτού αντίστοιχα) και 
εποµένως ο Οµιλος Μυτιληναίου µετά την ολοκλήρωση της εν λόγω πώλησης θα κατέχει 
συνολικά 3.015.330 µετοχές, ήτοι ποσοστό 53,35%, και συνεπώς τον έλεγχο αυτής, αφού οι 
Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος είναι οι βασικοί µέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Εξάλλου η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µε την απόκτηση του 47% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ, 
αποκτάει ουσιαστικά και αυτοτελώς τον έλεγχο αυτής, δεδοµένης υπόψη της µεγάλης διασποράς 
των υπολοίπων µετοχών της εταιρείας. 

Περαιτέρω στη Σύµβαση, µεταξύ άλλων, συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  

♦ Η µεταβίβαση των Μετοχών θα λάβει χώρα εντός έξι (6) εβδοµάδων από της υπογραφής της, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκδοθεί απόφαση της Ε.Α. ή του Προέδρου της.  

♦ Η Σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί είτε από τον Πωλητή είτε από τους Αγοραστές εάν η 
µεταβίβαση δεν λάβει χώρα µέχρι την 31η Ιανουαρίου 1999. 

♦ Η µεταβίβαση των Μετοχών θα συντελεσθεί µέσω του Χ.Α.Α., σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, τοις µετρητοίς, µε βάση µία συµφωνούµενη 
τιµή. 

♦ Στο διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την Ηµέρα Μεταβίβασης, ο Πωλητής υποχρεούται να 
µεριµνήσει όπως η ΜΕΤΚΑ και η κατά 99,976% θυγατρική της SERVISTEEL Α.Ε. 
συνεχίσουν τις εργασίες τους κατά τον συνήθη τρόπο, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις ή 
αναληφθούν υποχρεώσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή ή την οικονοµική 
κατάσταση της εταιρείας ή της θυγατρικής της και ιδίως να µην προβούν µεταξύ άλλων και 
σε υποβολή προσφορών και υπογραφή συµβάσεων σε διαγωνισµούς αξίας µεγαλύτερης των 
100.000.000 δρχ. καθώς και σε αγορά πάγιου εξοπλισµού αξίας µεγαλύτερης των 
100.000.000 κλπ. 

2α.  Η γνωστοποιούσα εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, οι µετοχές της οποίας είναι εισηγµένες στην 
κύρια αγορά του Χ.Α.Α., δραστηριοποιείται στον τοµέα εµπορίας α) µεταλλευµάτων, δηλ. 
πρώτων υλών (χαλκού, ψευδαργύρου, µολύβδου, σιδήρου κλπ.) από όπου παράγονται τα 
µέταλλα, β) µη σιδηρούχων µετάλλων που είναι κυρίως ο χαλκός, ο µόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το 
αλουµίνιο και γ) σιδηρούχων µετάλλων στα οποία περιλαµβάνονται όλα τα είδη χαλυβουργικών 
και συρµατουργικών προϊόντων. Τα µέταλλα και µεταλλεύµατα τα προµηθεύεται από το 
εξωτερικό και στη συνέχεια τα προωθεί στους πελάτες της, τόσο στην εγχώρια όσο και διεθνή 
αγορά. 

Ο κύκλος εργασιών της κατά το 1997 ανήλθε σε 37,83 δις δρχ. από τα οποία 23,67 δις δρχ., ήτοι 
το 62,6% του κύκλου εργασιών της, αφορούν σε εµπορικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά 
και 14,16 δις δρχ., ήτοι το 37,4%, στο εξωτερικό. 

2β. Οι Αγοραστές (Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος) είναι οι ιδρυτές και βασικότεροι 
µέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Κατέχουν το 100% της εταιρείας ΓΕΚΤΕΜ Α.Ε. που έχει 
αντικείµενο, την παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, η 
οποία είναι ανενεργή, αλλά από το 1997 είναι η αποκλειστική µέτοχος της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΙ∆ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. που δραστηριοποιείται στο εµπόριο σιδήρου. 
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2γ.  Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συµµετέχει µε ποσοστό 50% στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία γαλβανισµένων συρµάτων 
και προϊόντων πολυπροπυλενίου. Ο κύκλος εργασιών της το 1997 ανήλθε σε 419 εκ. δρχ. 

Το 1996 εξαγόρασε το 70% του µετοχικού κεφαλαίου της τεχνικής εταιρείας ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., η 
οποία δραστηριοποιείται, µέσω υπεργολαβιών, στην παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε 
τεχνικά έργα όπως η κατασκευή λιµνοδεξαµενών σε νησιά του Αιγαίου καθώς και στην εµπορία 
προηγµένων υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή πολύπλοκων τεχνικών έργων, όπως 
αρµοί συστοδιαστολής γεφυρών. Με την εν λόγω εξαγορά απέκτησε παρουσία σε έναν 
εξειδικευµένο τοµέα στο χώρο των τεχνικών έργων µε σκοπό την παράλληλη εµπορία ειδικών 
προϊόντων που χρησιµοποιούνται σε τεχνικά έργα. Ο κύκλος εργασιών της το 1997 ανήλθε σε 
2,704 δις δρχ.  

Το 1996, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ίδρυσε στο Λουξεµβούργο την συµµετοχική εταιρεία MITILINEOS 
FINANCE S.A. µε σκοπό την δηµιουργία θυγατρικών στις χώρες όπου αυτή δραστηριοποιείται 
καθώς και την πρόσβαση σε διεθνείς χρηµαταγορές για εξασφάλιση χρηµατοδότησης των 
δραστηριοτήτων των εν λόγω θυγατρικών. Η ίδια δεν ασκεί εµπορική δραστηριότητα και ο 
κύκλος εργασιών της που ανήλθε το 1997 σε 14,91 δις δρχ., αποτελείται από πωλήσεις των 
επιµέρους θυγατρικών της. Οι κατά 100% θυγατρικές εταιρείες της MITILINEOS FINANCE 
είναι οι ακόλουθες:  

♦ STANMED TRADING CO LTD, την οποία ίδρυσε το 1996 στην Κύπρο, µε αντικείµενο τις 
αγορές και πωλήσεις χαλυβουργικών προϊόντων σε διεθνή κλίµακα. 

♦ SERMETRADE ENTERPRISE FOR TRADE OF METALS BELGRADE LTD, την οποία 
ίδρυσε το 1997 στο Βελιγράδι, µε σκοπό την παραγωγή και το εµπόριο µετάλλων. Όµως επί 
του παρόντος, ο ρόλος της περιορίζεται στην εποπτεία της εκτέλεσης των συµφωνιών που έχει 
υπογράψει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ µε µεγάλα µεταλλευτικά συγκροτήµατα µολύβδου, 
ψευδαργύρου και χαλκού στη Σερβία. 

♦ MYVEKT-INTERNATIONAL D.O.O. EXPORT-IMPORT, SKOPJE, την οποία αγόρασε το 
1997 και ο ρόλος της είναι η εποπτεία καλής εκτέλεσης των συµφωνιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
µε το µεγαλύτερο ορυχείο µεταλλευµάτων µολύβδου και ψευδαργύρου στα Σκόπια. 

♦ R.D.A. TRADING, την οποία αγόρασε τον Ιούνιο του 1998 και αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους συνεργάτες της ρουµανικής µεταλλουργικής βιοµηχανίας. Με την εν λόγω 
εξαγορά ο όµιλος διεισδύει γρήγορα και αποτελεσµατικά σε µια αγορά µε πολλές δυνατότητες 
στον τοµέα της µεταλλουργίας. 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου, κατά το 1997, ανήλθε σε 54,57 δις δρχ., εκ των 
οποίων 25,53 δις δρχ. περίπου, ήτοι το 46% του κύκλου εργασιών, προέρχονται από εµπορικές 
δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά και 29,04 δις δρχ. περίπου, ήτοι το 54%, στο εξωτερικό. 

2δ. Η εξαγοραζόµενη εταιρεία ΜΕΤΚΑ αποτελεί την παλαιότερη, από το 1962, και 
µεγαλύτερη στον κλάδο της ελληνική βιοµηχανία. Σε συνεργασία µε οίκους του εξωτερικού 
ανέλαβε µεγάλα έργα στη χώρα µας. Κατέχει πτυχίο Ζ’ τάξης στο ΜΕΕΠ στα υδραυλικά, 
ηλεκτροµηχανολογικά και βιοµηχανικά/ενεργειακά έργα. 

Οι δραστηριότητές της καλύπτουν τους παρακάτω τρεις τοµείς : 
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α) Βιοµηχανικός, ο οποίος καλύπτει τους επιµέρους τοµείς των Μεταλλικών Κατασκευών 
(πρόκειται για µεγάλα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται πχ. σε θερµοηλεκτρικούς, 
υδροηλεκτρικούς σταθµούς κλπ. - γεννήτριες, τουρµπίνες), Πυλώνων και Μηχανολογικών 
Κατασκευών - Μηχανουργείου. 

β) Ανέγερσης, ο οποίος καλύπτει ανάγκες Ανέγερσης Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού (λ.χ. 
σύστηµα µεταφοράς λιγνίτη µε ταινιόδροµο, ανέγερση εγκαταστάσεων σε διϋλιστήρια κλπ.), 
απαραίτητα έργα Πολιτικού Μηχανικού (αναθέτει εργολαβίες) αλλά και εργασίες βαφών και 
µονώσεων, συµµετέχοντας ενεργά σε όλα τα µεγάλα έργα και ειδικά στα ενεργειακά. 

γ) Επισκευών - Συντηρήσεων που καλύπτει ανάγκες βελτίωσης, συντήρησης µηχανολογικού 
εξοπλισµού µονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ορυχείων της ∆ΕΗ, καθώς και άλλων 
µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων. Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνεται και η κατασκευή 
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευµένα συνεργεία. 

Η ΜΕΤΚΑ συνεργάζεται µε µεγάλες δηµόσιες επιχειρήσεις, όπως η ∆ΕΗ, για λογαριασµό των 
οποίων κατασκευάζει µεγάλα εξαρτήµατα και παρέχει εν γένει ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό 
ή προβαίνει σε ανέγερση κατασκευών προς εξυπηρέτηση ορυχείων, εργοταξίων, σταθµών 
παραγωγής ενέργειας κλπ. 

Η εταιρεία κατέχει το 99,976% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο SERVISTEEL Α.Ε, η 
οποία ασχολείται µε την επεξεργασία κατά την πρώτη φάση (κοπή, διάτρηση, αµµοβολή, βαφή) 
των υλικών που προορίζονται κατά βάση για το εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ προς περαιτέρω 
βιοµηχανοποίηση, όσο και µε την δραστηριότητα στον τοµέα συγκολλήσεων και 
συναρµολογήσεων των µεταλλικών κατασκευών. 

Επίσης, συµµετέχει κατά 4,715% στην εταιρεία ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε., η οποία κατασκευάζει 
προϊόντα ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. 

Ο κύκλος εργασιών της, κατά το 1997, ανήλθε σε 17,04 δις δρχ. και ο ενοποιηµένος σε 17,07 δις 
δρχ. 

ΙΙΙ. 1α.   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, η εξαγοράζουσα εταιρεία δραστηριοποιείται στο εµπόριο 
µεταλλευµάτων, µετάλλων, χαλυβουργικών και συρµατουργικών προϊόντων, ενώ η 
εξαγοραζόµενη ασχολείται µε την κατασκευή προϊόντων εξειδικευµένων που προορίζονται για 
την ενσωµάτωσή τους σε µονάδες παραγωγής ενέργειας. 

Στην οριστική απόφαση, η σχετική αγορά θα οριοθετηθεί επακριβώς. 

1β. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, και µε όσα αναφέρονται 
στην γνωστοποίηση, δεν υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά και άθροιση µεριδίων καθώς τόσο το 
αντικείµενο όσο και η ίδια η φύση της δραστηριότητας των εµπλεκοµένων στην συγκέντρωση 
επιχειρήσεων είναι τελείως διαφορετική, δεδοµένου ότι η ΜΕΤΚΑ είναι βιοµηχανική - 
κατασκευαστική εταιρεία ενώ η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αµιγώς εµπορική. Επιπλέον, κανένα από τα 
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συµµετέχοντα µέρη δεν ασκεί δραστηριότητες σε αγορά προϊόντων σε προηγούµενο ή επόµενο 
στάδιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων στις αγορές που ασκεί δραστηριότητες 
οποιοδήποτε από τα άλλα συµµετέχοντα µέρη (κάθετες σχέσεις), αφού η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ναι 
µεν µεταξύ άλλων εµπορεύεται και χάλυβα, όχι όµως των ειδικών προδιαγραφών που 
χρησιµοποιεί η ΜΕΤΚΑ στις κατασκευές της. Η ΜΕΤΚΑ προµηθεύεται χάλυβα από ειδικούς 
προµηθευτές κατά κύριο λόγο του εξωτερικού. Αλλά και αν ακόµη θεωρηθεί η αγορά χάλυβα 
ενιαία, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ποσοστό µικρότερο του 25%.  

1γ. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά τα τελευταία χρόνια αποτελεί βασικό προµηθευτή του κλάδου 
της ελληνικής µεταποιητικής µεταλλοβιοµηχανίας, των τεχνικών εταιρειών, των εταιρειών 
παραγωγής καλωδίων και εµπορίας σιδήρου -µπετόν και παράλληλα δραστηριοποιείται εµπορικά 
σε αγορές του εξωτερικού. Η ΜΕΤΚΑ είναι προµηθευτής κατά κύριο λόγο της ∆ΕΗ (η οποία 
αποτελεί και τον βασικό της πελάτη) αλλά και άλλων δηµοσίων επιχειρήσεων και φορέων όπως ο 
ΟΣΕ, ο ΟΛΠ, το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης, µε τους οποίους συνάπτει συµβάσεις έργου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο ανταγωνισµός για την ΜΕΤΚΑ προέρχεται από 
εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν στα διάφορα έργα κατασκευάζοντας µεταλλικά αντικείµενα 
απλούστερης κατασκευής από ό,τι η ΜΕΤΚΑ, η οποία και λόγω του µηχανολογικού εξοπλισµού 
της, του προσωπικού της και της εµπειρίας της προσανατολίζει την παραγωγή της προς 
κατασκευές σύνθετες, µεγαλύτερης ακρίβειας, υλικών δύσχρηστων και γενικά υψηλών 
τεχνολογικών απαιτήσεων µε προστιθέµενη αξία που ξεπερνά και το 70%. Σηµειώνεται ότι, από 
τις εν λόγω εταιρείες, µόνο η Μεταλλοβιοµηχανία Αρκαδίας Χ. Ρόκας Α.Β.Ε.Ε. κατέχει 
παρόµοιο πτυχίο του ΜΕΕΠ. 

Ο ανταγωνισµός της γι΄ αυτό το είδος των κατασκευών προέρχεται κατά βάση από χώρες 
µεγάλους οίκους του εξωτερικού µε βιοµηχανική παράδοση και εµπειρία στον Ενεργειακό χώρο.  

1δ.  Με την απόκτηση από τον Οµιλο Μυτιληναίου του ελέγχου της ΜΕΤΚΑ, επιδιώκεται η 
επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας αυτής στις χώρες της Βαλκανικής µε προοπτική 
συµµετοχής της σε έργα εκσυγχρονισµού των ορυχείων της Βαλκανικής. Στόχος δε της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι, εκµεταλλευόµενη το συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει σε πηγές 
προµήθειας πρώτων υλών, να παράγει πλέον µέσω της ΜΕΤΚΑ προϊόντα υψηλής προστιθέµενης 
αξίας. 

IV. 1.  Κατά την αιτούσα εταιρεία, στην περίπτωση µη χορήγησης άδειας παρέκκλισης από την 
Ε.Α., η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης θα δηµιουργήσει σοβαρότατους 
κινδύνους και σηµαντικές ζηµίες για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και ειδικά για την 
αποκτώµενη ΜΕΤΚΑ, που τελεί υπό µεταβατική διοίκηση και δεν µπορεί να λάβει σηµαντικές 
αποφάσεις για την εξέλιξη ζωτικών και επειγόντων γι’ αυτήν θεµάτων, δεδοµένου ότι, µε βάση 
την υπογραφείσα Σύµβαση Πώλησης Μετοχών, η υπάρχουσα ∆ιοίκηση της ΜΕΤΚΑ πρέπει να 
συνεχίσει τις εργασίες της «κατά τον συνήθη τρόπο, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις ή αναληφθούν 
υποχρεώσεις που επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή ή οικονοµική κατάσταση της 
εταιρείας……..» και µάλιστα τίθεται όριο για την υποβολή προσφορών, υπογραφή συµβάσεων 
και συµµετοχή σε διαγωνισµούς για αντικείµενο µεγαλύτερο των 100.000.000 δρχ. καθώς και για 
την αγορά πάγιου εξοπλισµού αξίας µεγαλύτερης των 100.000.000 δρχ.  
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2α.  Σύµφωνα όµως µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, που αφορούν στα επείγοντα εν εξελίξει 
έργα της ΜΕΤΚΑ προϋπολογισµού δεκάδων ή και εκατοντάδων δις δρχ., απαιτούνται άµεσες 
αποφάσεις στρατηγικής σηµασίας, καθοριστικές για το µέλλον και την πορεία της, που δεν είναι 
δυνατόν να ληφθούν από µεταβατική διοίκηση. Ειδικότερα: 

♦ Η ΜΕΤΚΑ σε κοινοπραξία µε τον Γαλλικό Οµιλο GEC ALSTHOM έχει αναλάβει την 
προµήθεια και εγκατάσταση µιας Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής Συνδυασµένου Κύκλου 
καθαρής ισχύος 550,2 MW µε βοηθητικές εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στο Λαύριο Αττικής, 
συνολικής συµβατικής αξίας 62,8 δις όπου η ΜΕΤΚΑ συµµετέχει µε ποσοστό 26,4% ήτοι για 
ποσό 16,6 δις δρχ. Το Εργο βρίσκεται στην τελική του φάση και ειδικότερα η παράδοση 
µεγάλων τµηµάτων αυτού (των Αεροστροβίλων) έχει ορισθεί συµβατικά για την 8.11.1998, 
8.12.1998 και 8.1.1999. Η φάση αυτή θεωρείται εξαιρετικά κρίσιµη λόγω του ότι το Εργο 
είναι σε περίοδο δοκιµών, έχοντας δυναµική εξέλιξη, και απαιτείται λήψη άµεσων αποφάσεων 
από πλευράς διοίκησης.  

Συγκεκριµένα, στην δεδοµένη χρονική στιγµή υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα στη παράδοση 
της 8.11.1998 που δεν πραγµατοποιήθηκε. Η Κ/Ξ ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση οφείλεται 
στην µη έγκαιρη παροχή αερίου (καύσιµη ύλη της Μονάδας) και την ποιότητα αυτού. Η ∆ΕΗ 
σε έγγραφό της επιρρίπτει την αποκλειστική ευθύνη για την καθυστέρηση του εν λόγω 
τµήµατος στην Κ/Ξ. Σε άρθρα της οικείας Συµβάσεως προβλέπονται ποινικές ρήτρες για τις 
καθυστερήσεις παράδοσης των τµηµάτων του Εργου. Η ποινική ρήτρα για την συγκεκριµένη 
καθυστέρηση είναι 29.500.000 δρχ. ηµερησίως και µπορεί να φτάσει µέχρι το 8% του 
συµβατικού τµήµατος (εν προκειµένω για τη ΜΕΤΚΑ έως 1,6 δις). Από πρόσφατη δε 
αλληλογραφία µεταξύ των µελών της Κ/Ξ προκύπτει ότι υπάρχει και µεταξύ τους διχογνωµία 
ως προς τον καταµερισµό των ευθυνών για την καθυστέρηση (σε περίπτωση που κριθεί ότι 
ευθύνεται η Ανάδοχος Κ/Ξ). Όλα τα παραπάνω προβλήµατα, συνήθη για έργα σύνθετα αυτού 
του όγκου, που παρουσιάζονται επιτακτικά σε περίοδο δοκιµών, καταδεικνύουν περαιτέρω 
περαιτέρω την αναγκαιότητα για τη διοίκηση της ΜΕΤΚΑ, να λάβει άµεσα στρατηγικής 
σηµασίας αποφάσεις, τόσο απέναντι των Γάλλων συνεργατών της όσο και απέναντι στη ∆ΕΗ, 
σηµαντικότατες για το µέλλον της εταιρείας αλλά και καθοριστικές της µετέπειτα πολιτικής 
της. 

♦ Η ΜΕΤΚΑ, στα πλαίσια της κυβερνητικής απόφασης ότι η αγορά του αµυντικού εξοπλισµού 
θα γίνει µε τη διαδικασία συµπαραγωγής της Ελληνικής Βιοµηχανίας µε ποσοστό άνω του 
15%, πρόκειται να υποβάλει σοβαρή υποψηφιότητα για τη συµπαραγωγή στα άρµατα µάχης 
προϋπολογισµού 500 δις δρχ., στους πυραύλους Patriot προϋπολογισµού 355 δις δρχ., καθώς 
και στην προµήθεια νέων φρεγατών, υποβρυχίων και αντιτορπιλικών. Ως εκ τούτου θα πρέπει 
να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις παγίων επενδύσεων ή και νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων 
για τις οποίες η παρούσα ∆ιοίκηση αδυνατεί να δεσµεύσει την επερχόµενη διοίκηση, µε 
συνέπεια η ΜΕΤΚΑ να κινδυνεύει τη µη συµµετοχή της στο αµυντικό πρόγραµµα της χώρας. 
Ειδικότερα: α) σε απάντηση της από 6.11.98 προσφοράς συνεργασίας της ΜΕΤΚΑ προς την 
αµερικανική εταιρεία LOCΚHEED MARTIN για την συµµετοχή της στην κατασκευή των 
πυραύλων Patriot, εστάλη από την δεύτερη υπογεγραµµένο στις 18.11.98 Σχέδιο Σύµβασης 
και ζητείται πλέον η άµεση υπογραφή της ΜΕΤΚΑ. Το εν λόγω Σχέδιο αφορά στο πρώτο 
µέρος πλαισίου της συνολικής συµφωνίας και είναι της τάξεως των 6.000.000 δολ. ΗΠΑ 
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περίπου. Η µη έγκαιρη υπογραφή του είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλεια της παραγγελίας η 
οποία για τη ΜΕΤΚΑ υπολογίζεται στα 30.000.000 δολ. ΗΠΑ περίπου. β) Εχει επίσης ήδη 
υποβάλλει προσφορές συνεργασίας προς τις εταιρείες GENERAL DYNAMICS LAND 
SYSTEMS, GIAT, και KRAUSS MAFFEI για την συµµετοχή της στην κατασκευή αρµάτων 
µάχης (Tank) Μ1 Α2 Abrams (Αµερικανικά), LECLERC (Γαλλικά) Leopard 2 (Γερµανικά) 
αντίστοιχα και αναµένει τις σχετικές διαπραγµατεύσεις των Ξένων Οίκων µε το Υπουργείο 
Αµύνης για την περαιτέρω εξειδίκευση της συνεργασίας των Αναδόχων µε την ΜΕΤΚΑ. 

Επίσης, σηµαντικά προβλήµατα θα δηµιουργηθούν στις εµπλεκόµενες εταιρείες και από την 
αβεβαιότητα της χρηµατιστηριακής αγοράς καθόσον και οι δύο είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. και 
οποιαδήποτε αβεβαιότητα σε σχέση µε την πραγµατοποίηση ή µη της συγκέντρωσης µπορεί να 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τιµή των µετοχών τους µε συνακόλουθη βλάβη των συµφερόντων 
των επενδυτών.  

2β. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα στοιχεία πιθανολογείται ότι πράγµατι υφίσταται κίνδυνος 
σοβαρής ζηµίας, κυρίως της εξαγοραζόµενης ΜΕΤΚΑ, η οποία βρίσκεται σε περίοδο που χρήζει 
καθοριστικών, για το µέλλον της, από πλευράς διοίκησης, αποφάσεων. Τέλος, από τα παραπάνω 
και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλλου, πιθανολογείται ότι η σκοπούµενη 
συγκέντρωση δεν θα περιορίσει τον ανταγωνισµό τουλάχιστον σε οριζόντιο επίπεδο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆έχεται την από 25 Νοεµβρίου 1998 αίτηση. 

Επιτρέπει στην αιτούσα εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4ε του 
ν.703/77, όπως ισχύει, και αφορούν την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που πραγµατοποιείται µε 
την πώληση µετοχών της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. προς την 
αιτούσα και τους Ευάγγελο και Ιωάννη Μυτιληναίο. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 15η ∆εκεµβρίου 1998. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

Λεωνίδας Νικολούζος       Η Γραµµατέας 

 

          Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


