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ΑΠΟΦΑΣΗ1   ΑΡΙΘΜ 410/V/2008 
                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28η  Αυγούστου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, με 
την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:  Σπυρίδων Ζησιμόπουλος 
Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα  Στράτου,   
 Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ιωάννη Σαμέλη,  
 Δημήτριος Γιαννέλης, και  
 Χαράλαμπος Τσιλιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας Αλεξανδρίδου    
Γραμματέας:  Μούρκου Παναγιώτα, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-
Ανίτας Ραφτοπούλου 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιριών «Χ.Κ. 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και της «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.» για 
την απόκτηση από την […] που ελέγχεται από την «SOUTH EASTERN EUROPE FUND 
L.P.» μέσω της θυγατρικής της […], του […]% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΨΙΛΟΝ 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» που ελέγχει τη δραστηριότητα 
της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ».  
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε λόγω κωλύματος του Γενικού Εισηγητή Ιωάννη 
Μιχαήλ, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής 
Γ.Δ.Α.), η Εισηγήτρια Διονυσία Ξηρόκωστα, Προσωρινή Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 
5730/28.8.2008) της Υπηρεσίας και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
στην εισήγηση, τη μη απαγόρευση της υπ’ αριθ. ημ. πρωτ. 3796/6.6.2008 γνωστοποιηθείσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, συγκέντρωσης κατά το άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/77 
όπως ισχύει και άρθρου 3 του ν.3592/2007. 
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και  την  Εισήγηση  της Γ.Δ.Α., 
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 
A. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 

                                                 
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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Στις 06.06.2008 με το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3796 έγγραφο, οι εταιρίες «Χ.Κ. 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ) και «SOUTH EASTERN 
EUROPE FUND L.P.» (εφεξής SEEF) γνωστοποίησαν στην Γ.Δ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4β 
Ν.703/1977, όπως ισχύει, το από 26.05.2008 προσύμφωνο σύμβασης αγοράς μετοχών που 
υπογράφηκε μεταξύ της ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, της SEEF και των Μαριάνθη Τεγοπούλου του 
Χρήστου και Ελένη Τεγοπούλου του Χρήστου. 
Δυνάμει της ως άνω σύμβασης, η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα μεταβιβάσει τον έλεγχο της 
δραστηριότητας της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» προς την εταιρία […] η οποία ελέγχεται από 
τη SEEF μέσω της 100% θυγατρικής της κυπριακής εταιρίας […]. 
Συγκεκριμένα, η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα προχωρήσει στο διαχωρισμό του κλάδου των μικρών 
αγγελιών και συνεπώς της έκδοσης του εντύπου της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» και των 
ενθέτων της, από τις υπόλοιπες δραστηριότητες της, με απόσχιση και εισφορά αυτού στην 
100% θυγατρική της εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»). Στη συνέχεια, η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα 
μεταβιβάσει την πλειοψηφία των μετοχών της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
– ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» ([…]%) στην εταιρία […]. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης 
του ανωτέρω ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου και της αλλαγής του ελέγχου της 
«ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.»), θα ακολουθήσει συγχώνευση δια απορροφήσεως της 
«ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») από την […]. Μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της 
συγχώνευσης, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ στην 
νέα οικονομική οντότητα που θα προκύψει από την συγχώνευση, θα κυμαίνεται από […].   
Οι γνωστοποιούσες εταιρίες έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κανονισμού 802/2004 της 
Επιτροπής της 07.04.2004 για την εφαρμογή του κανονισμού του (ΕΚ) αριθ.139/2004 του 
Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, υπέβαλαν έντυπο 
συνοπτικής γνωστοποίησης συγκέντρωσης. 
Βάσει του άρθρου 4β, παρ. 6 του Ν.703/1977, όπως ισχύει, τα μέρη προέβησαν σε δημόσια 
ανακοίνωση της εν λόγω συγκέντρωσης στην οικονομική εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» με 
ημερομηνία δημοσίευσης 10.06.2008, και προσκόμισαν νόμιμο παράβολο των €1.050 (ΣΤ 
54915705/ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης). Τα τελευταία στοιχεία βάσει των οποίων ο φάκελος 
θεωρείται πλήρης προσκομίστηκαν στις 21.08.2008 με αρ. πρωτ. 5589. 
A.1. Περιγραφή της Διαδικασίας Αγοραπωλησίας βάσει της Σύμβασης Αγοράς 
Μετοχών  
A.1.1. Αντικείμενο Συμφωνίας – Τίμημα Αγοράς 
Σύμφωνα με τους όρους του προσυμφώνου σύμβασης αγοράς μετοχών, οι Συμβαλλόμενοι 
συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου 
να αποσχισθεί ο Κλάδος Μικρών Αγγελιών (περιλαμβάνει την έκδοση της εφημερίδας 
πανελλαδικής κυκλοφορίας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», τα περιουσιακά στοιχεία και τα 
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δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας) από τις λοιπές δραστηριότητες της ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, 
κατά τον τρόπο που περιγράφεται στον σχετικό όρο […] του προσυμφώνου, προς το σκοπό 
όπως ο Κλάδος Μικρών Αγγελιών μεταβιβασθεί στην εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» στην οποία κατόπιν ολοκληρώσεως της 
μεταβίβασης και συγχώνευσης, η μεν ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα μετέχει με ποσοστό […], η δε 
SEEF με ποσοστό […]. 
Μεταβίβαση: Υπό τον όρο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσχισης κατά τον τρόπο που 
περιγράφεται στον όρο [...] του προσυμφώνου, και της πλήρωσης των λοιπών όρων και 
προϋποθέσεων που συμφωνούνται στον όρο [….], η μεν ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ συμφωνεί να 
πωλήσει, παραχωρήσει και μεταβιβάσει στην […], η δε SEEF αποδέχεται όπως προβεί μέσω 
της […] στην αγορά έναντι τιμήματος ποσοστού […] των μετοχών. 
Συγχώνευση: Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν και 
αποδέχονται ότι θα προχωρήσουν στη συγχώνευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920 και του ν.2166/1993, μετά την ολοκλήρωση της οποίας η μεν 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα συμμετέχει στην […] με ποσοστό […], η δε SEEF μέσω της θυγατρικής 
της […] με ποσοστό […].  
Η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα δικαιούται […] να επιλέξει το τελικό ποσοστό συμμετοχής της στο 
μετοχικό κεφάλαιο της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης 
με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής […] και μέγιστο το […] των μετοχών. Στην περίπτωση 
αυτή θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως και το ποσοστό μετοχών που θα αποκτήσει η SEEF 
στο πλαίσιο της μεταβίβασης με ελάχιστο το […] και μέγιστο το [….] των μετοχών. Οι 
Συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ότι τα ποσοστά που αφορούν στη μεταβίβαση 
και στη συγχώνευση (ήτοι […] και […]) είναι ενδεικτικά, με την έννοια ότι μπορούν να 
αναπροσαρμοσθούν αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω (όρος 
[…] του υπό εξέταση προσυμφώνου).     
Ο Κλάδος Μικρών Αγγελιών αποτιμάται στο ποσό […] («η Αποτίμηση»). Τα μέρη 
συμφωνούν και αποδέχονται ότι το τίμημα θα ισούται […]  
Το τίμημα θα καταβληθεί από την SEEF στην ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ την […]. 
A.1.2. Όροι και Προϋποθέσεις της Μεταβίβασης  
Μεταξύ των λοιπών όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο της 
σύμβασης μετοχών, αναφέρεται ότι τα μέρη συμφωνούν και συνομολογούν ότι η μεταβίβαση 
τελεί υπό την αίρεση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων: 
• Τη λήψη όλων των απαραίτητων διοικητικών εγκρίσεων (συμπεριλαμβανομένης και της 

έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού) για την απόσχιση και εισφορά του Κλάδου 
Μικρών Αγγελιών, τη λειτουργία του Κλάδου Μικρών Αγγελιών από την «ΕΨΙΛΟΝ 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») και την πραγματοποίηση της συναλλαγής και υπό την προϋπόθεση ότι 
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δεν θα έχει κοινοποιηθεί στα συμβαλλόμενα μέρη πράξη διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
που να εμποδίζει ή να θέτει οιουσδήποτε όρους ή προϋποθέσεις για την προσυμφωνημένη 
με το παρόν μεταβίβαση των μετοχών.     

• Η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ θα έχει στην αδιαμφισβήτητη κυριότητα, νομή και κατοχή της το 
σύνολο (100%) των μετοχών εκδόσεων της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») και οι 
μετοχές αυτές θα είναι ολοσχερώς αποπληρωμένες και ελεύθερες από κάθε βάρος, 
ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση, δέσμευση, κοινωνία, επικαρπία, δικαίωμα, προνόμιο 
και υποχρεώσεις προς ή για όφελος τρίτων οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων και 
δικαιωμάτων προαιρέσεως, πρώτης αποποίησης ή προτεραιότητας και γενικά από κάθε 
νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.  

• Η «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») θα είναι η νόμιμη κυρία, κάτοχος ή/και δικαιούχος όλων 
των περιουσιακών στοιχείων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

• Δεν θα επέλθει καμία ουσιώδης δυσμενής μεταβολή της νομικής και περιουσιακής 
κατάστασης του Κλάδου Μικρών Αγγελιών.  

A.1.3. Δεσμεύσεις & Υποχρεώσεις 
Στο διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα υπογραφής του παρόντος μέχρι την ημέρα της 
μεταβίβασης, η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 
[…] 
A.1.4. Εμπιστευτικότητα – Αποκλειστικότητα – Δέσμευση Βασικών Μετόχων 
Η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ και η SEEF συμφωνούν ότι την επόμενη εργάσιμη μέρα της υπογραφής 
του υπό εξέταση προσυμφώνου θα δημοσιεύσουν δελτίο τύπου και ανακοίνωση προς τις 
αρμόδιες αρχές (Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιστροπή Κεφαλαιαγοράς), το περιεχόμενο των 
οποίων θα περιγράψει τα βασικά σημεία του υπό εξέταση προσυμφώνου, και θα έχει γίνει 
κοινά αποδεκτό.  
Η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ και η SEEF συμφωνούν ότι μετά την κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση της 
συναλλαγής, η SEEF […], σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό προσάρτημα […] της 
παρούσας σύμβασης. 
Η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ και οι Βασικοί Μέτοχοι δεσμεύονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
[…] 
[…] 
 
Β. ΤΑ ΜΕΡΗ 
Για τους σκοπούς της εν λόγω γνωστοποίησης, οι συμμετέχουσες εταιρίες (εμπλεκόμενα 
μέρη) είναι αφενός η αγοράστρια SEEF, με απώτερη ελέγχουσα την […] και αφετέρου η 
πωλήτρια εταιρία ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ η οποία πρόκειται να αποσχίσει τον Κλάδο Μικρών 
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Αγγελιών μέσω της μεταβίβασης του ελέγχου του εντύπου της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 
στην ελεγχόμενη από την SEEF […]. 
Β.1. SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P. (SEEF) (Αγοράστρια) 
H SEEF αποτελεί κεφάλαιο επενδυτικών συμμετοχών (Ετερόρρυθμη Εταιρία), με τη μορφή 
«limited partnership» σύμφωνα με τη νομοθεσία του Jersey, συσταθέν το 2006 έπειτα από 
συμφωνία μεταξύ της […] (Ομόρρυθμος Εταίρος) και της […] (Αρχικός Ετερόρρυθμος 
Εταίρος) με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων πολλών επενδυτών και την απόκτηση 
συμμετοχών σε εταιρίες στη Ν.Α. Ευρώπη. H SEEF έχει συγκεντρώσει κεφάλαια […] 
Σύμφωνα με το καταστατικό της SEEF, ο ‘Ομόρρυθμος Εταίρος’ (General Partner) είναι η 
εταιρία με την επωνυμία […] Όπως ορίζεται σαφώς εντός της σύμβασης σχετικά με τις 
ευθύνες και τις αρμοδιότητες του Ομόρρυθμου Εταίρου, αυτός […]. Η εταιρία GLOBAL 
FINANCE […], ενεργεί ως ‘Σύμβουλος επένδυσης’ (Investment Advisor) στο συγκεκριμένο 
κεφάλαιο επενδυτικών συμμετοχών, και […] Επιπλέον, η […] σύμφωνα με επιστολή της 
γνωστοποιούσας, δεν συμμετέχει ούτε ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο, τόσο η ίδια όσο και οι 
συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες, επιχείρηση η οποία να δραστηριοποιείται στην αγορά των 
Μέσων Ενημέρωσης.  
Ως ελέγχουσα τη SEEF εταιρία, βάσει των ρητώς οριζόμενων εντός της σύμβασης σύστασής 
της, θεωρείται η […] η οποία είναι κατά 100% ελεγχόμενη από την εταιρία επενδύσεων […].  
[…] 
[…] 
Β.1.1. Συμμετοχές SEEF  
Η SEEF συμμετέχει στις ακόλουθες εταιρίες: 

[Εταιρία A] 

[% 
Συμ/χης 
SEEF 
στην Α] 

[Εταιρία B] 

[% 
Συμ/χης 
A στη 
Β] 

[Εταιρία Γ] 
[%   

Συμ/χης 
Β στη Γ]

[…] […] […] […]  

[…] […] [...] […] […] […] 

[…] […] […] […] […] […] 
 
Η εταιρία […] με έδρα στην Κύπρο, και η θυγατρική της […] με έδρα στην Ελλάδα […] θα 
χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά της δραστηριότητας του Κλάδου των Μικρών Αγγελιών 
(ήτοι της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»). Η […] είναι εταιρία συμμετοχών, ενώ η […] αποτελεί 
νεοσύστατη εταιρία και δεν έχει καμία δραστηριότητα στον παρόντα χρόνο.  
Σύμφωνα με το καταστατικό της […], αντικείμενο της εταιρίας είναι: 
[…] 
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Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει οριστεί σε […] και 
διαιρείται σε […] μετοχές, ονομαστικές αξίας […] έκαστης. 
Επιπλέον σαφώς δηλώνεται  από τις γνωστοποιούσες ότι δεν υπάρχουν θυγατρικές ή 
συνδεδεμένες με τη SEEF επιχειρήσεις που να δραστηριοποιούνται στον τομέα των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης. 
Β.1.2. Κύκλοι Εργασιών Εταιριών SEEF 
Ο κύκλος εργασιών της SEEF ανήλθε για το 2007 στα […] δεδομένης της φύσης της 
αγοράστριας εταιρίας, η οποία αποτελεί κεφάλαιο επενδυτικών συμμετοχών. Ωστόσο, επειδή 
ως ελεγχόμενες από την ετερόρρυθμη εταιρία SEEF θεωρούνται οι εταιρίες του 
χαρτοφυλακίου της στις οποίες συμμετέχει (όπως ορίζεται σχετικά σε ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την απόκτηση ελέγχου από αμοιβαία κεφάλαια), για τον υπολογισμό 
του κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κύκλοι 
εργασιών των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η SEEF (ήτοι […]). Στη βάση αυτή ο 
συνολικός κύκλος εργασιών της SEEF, για το 2007 ανέρχεται σε εθνικό επίπεδο σε […] ενώ 
σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθε στα […]. Ο κύκλος εργασιών της ελέγχουσας τη SEEF μέσω 
της […] αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσος αν όχι κατά πολύ μεγαλύτερος από τα 
αντίστοιχα ποσά τα οποία αναφέρονται για τη SEEF. 
 
Β.2. Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ) (Πωλήτρια) 
Η εταιρία ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ (μητρική) με έδρα στην Αθήνα (οδός Μίνωος 10-16, Ν.Κόσμος), 
ιδρύθηκε το 1974. Η διάρκεια της έχει οριστεί από την καταχώρηση της στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιριών του Υπ. Ανάπτυξης σε εκατό (100) έτη. 
Η εταιρία (μητρική) είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 30.12.1998 και οι 
μετοχές της διαπραγματεύονται από τις 10.04.2007 στην κατηγορία Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης. 
Η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ εκδίδει τις εφημερίδες «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» και «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» μαζί με τα ένθετα τους, καθώς και τη μοναδική στο χώρο των Μικρών 
Αγγελιών εφημερίδα με τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» και τα ένθετα αυτής.  
Β.2.1. Μετοχική Σύνθεση – Διάρθρωση Ομίλου 
Πέραν των δύο βασικών μετόχων, Μαριάνθη Τεγοπούλου με 38,68% του μετοχικού 
κεφαλαίου και Ελένη Τεγοπούλου με 38,67% από το μέρος των μετοχών που αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ήτοι το 22,65%, ποσοστό 
συμμετοχής άνω του 1% κατέχουν […] μέτοχοι […]. 
Οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες του Ομίλου Τεγόπουλου, με τα ποσοστά συμμετοχής 
της μητρικής εταιρίας σε αυτές και τον τομέα δραστηριότητας τους, είναι οι εξής: 
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Εταιρία % 
Συμμετοχής 

Χώρα Επιχ/κης 
Δράσης 

Δραστηριότητα 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

90% Ελλάδα Φωτοστοιχειωθεσία 

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ 
Α.Ε.Β.Ε. 

51% Ελλάδα Ηλεκτ. Εμπόριο 

(τέως) ΕΨΙΛΟΝ 
ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ 
ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Α.Ε. – (νυν) ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. 

100% Ελλάδα 
Εκδόσεις  - 
Εκτυπώσεις 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

MEDIATEL A.E. 44% Ελλάδα Τηλεπικοινωνίες 

ΑΡΓΟΣ Α.Ε. 24,12% Ελλάδα Διανομή Τύπου 

PLANATECH A.E. 20% Ελλάδα 
Παραγωγή Σκαφών 
Αναψυχής 

  
Πλέον των ανωτέρων εταιριών, η ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ συμμετέχει και στις ακόλουθες εταιρίες με 
ποσοστά συμμετοχής κάτω του 10%, καθώς και σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Εταιρία % 
Συμμετοχής 

ΕΜΦΑΣΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 9,375% 

Γ.ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Α.Ε. 

4,92% 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. 2,680% 

Μερίδια Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου EUROBANK 
S.A. 

- 

Ο παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, σύμφωνα με την 
γνωστοποιούσα εταιρία ανέρχεται σε […] για το 2007.  
Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (εθνικός και παγκόσμιος) της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», η 
οποία αποτελεί τη μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα που αφορά η εν λόγω συγκέντρωση, 
ανέρχεται σε […] για το 2007. 
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Β.2.2. «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ» ( τέως ) – 
«ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ» ( νυν) 
Η εταιρία «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» (νυν 
«ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») θα αναδεχθεί τον Κλάδο Μικρών Αγγελιών, και 
μετά την απόσχιση θα εκδίδει το έντυπο της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ».  
Σύμφωνα με το καταστατικό της, αντικείμενο της εταιρίας είναι: «α) Η εκτέλεσις  
τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών πάσης φύσεως ως και πάσης εν γένει εργασίας του 
κύκλου τυπογραφικών και εκδοτικών εργασιών, β) Η έκδοσις πάσης φύσεως εντύπων, βιβλίων 
και περιοδικών, γ) Η ίδρυση εταιριών ή η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις ή 
κοινοπραξίες που ο σκοπός τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της εταιρίες ή και 
ανεξάρτητα από αυτόν». 
Το σύνολο των μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε […] ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική 
αξία [….] έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήκει κατά 100% στην εταιρία 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. 
Ο κύκλος εργασιών της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Α.Ε.» (νυν «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.») για το 2007, είναι μηδενικός. 
Β.3. Διαγραμματική Απεικόνιση της Συγκέντρωσης 
Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η σχεδιαζόμενη διάρθρωση του καθεστώτος 
ιδιοκτησίας και ελέγχου μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

 

Χρυσή Ευκαιρία 
100%

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. / ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 

 

[…] 

[…]

100% 

 

[…] SOUTH EASTERN 
EUROPE FUND L.P. 

100%
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Γ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ & ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Καθώς η «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» δε συνιστά μέσο ενημέρωσης που ασκεί επιρροή στο κοινό 
βάση των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3592/2007, όπως εκτενώς 
αναλύεται κατωτέρω, η εν λόγω συγκέντρωση κρίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Ν.703/1977, ο δε υπολογισμός του αντίστοιχου μεριδίου αγοράς βασίζεται στον αριθμό 
των πωληθέντων φύλλων των εντύπων που ανήκουν στην σχετική αγορά.  
Επιπλέον η  αγορά του διαφημιστικού χώρου στον έντυπο τύπο (εφημερίδες και περιοδικά), 
βάσει σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζεται ως διακριτή σχετική 
αγορά, και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.703/1977.  
Γ.2.1. Η Αγορά  των Εφημερίδων 
Η αγορά των εφημερίδων μπορεί να χωρισθεί σε διακριτές αγορές και συγκεκριμένα: 
α) Ανάλογα με το χρόνο έκδοσης ή/ και τη συχνότητα κυκλοφορίας τους – διάκριση σε 
ημερήσιες και περαιτέρω διάκριση σε πρωινές και απογευματινές, Κυριακάτικες, 
εβδομαδιαίες, δισεβδομαδιαίες, τρισεβδομαδιαίες, δεκαπενθήμερες, μηνιαίες και ετήσιες  
β) Ανάλογα με το περιεχόμενο/ θεματολογία τους – διάκριση σε πολιτικές και περαιτέρω 
διάκριση ανάλογα με την ιδεολογική τοποθέτηση τους, σε οικονομικές, αθλητικές και  
περαιτέρω διάκριση ανάλογα με την αθλητική ομάδα την οποία υποστηρίζουν, καθώς και  
ποικίλης ύλης/ καλλιτεχνικές, αγγελιών κ.α.    
Δυνατό να υποστηριχθεί ακόμα ότι οι εφημερίδες μπορούν να διακριθούν ανάλογα με το 
κατά πόσο προσφέρουν συμπληρωματικά έντυπα πληροφόρησης (περιοδικά, ένθετα, κ.α.) ή 
αγαθά (DVD, CD, κ.α.) παράλληλα με το βασικό έντυπο που αποτελεί την εκάστοτε 
εφημερίδα.  
Στην αγορά των εφημερίδων, η πωλήτρια εταιρία διαθέτει έντυπα τα οποία στοχεύουν στο 
αναγνωστικό κοινό διαφόρων κατηγοριών. Συγκεκριμένα διαθέτει ημερήσια εφημερίδα 
(«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»), Κυριακάτικη («ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»), καθώς 
και την εφημερίδα/ έντυπο μικρών αγγελιών («ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ») που αποτελεί και το 
αντικείμενο της υπό εξέταση γνωστοποιούμενης πράξης.  
Η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο το μερίδιο αγοράς που 
ήδη κατέχει μεμονωμένα η μεταβιβαζόμενη εφημερίδα/ έντυπο, ανεξαρτήτως της 
οριοθέτησης της σχετικής προϊοντικής αγοράς. Δεδομένου ότι η εξαγοράζουσα, δεν έχει 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα στην αγορά των εφημερίδων εν γένει, η υπό εξέταση 
συγκέντρωση δεν προκύπτει ότι θα επιφέρει μεταβολές στη διάρθρωση της αγοράς ή αλλαγή 
στους δείκτες συγκέντρωσης, ακόμα και αν ως σχετική αγορά οριστεί η στενότερη αγορά των 
εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας που διατίθενται με αντίτιμο ή μη 
(free- press) και φιλοξενούν μικρές αγγελίες.  
Τα μερίδια αγοράς των εφημερίδων που εκδίδονται από την πωλήτρια εταιρία 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ για το 2007, συμπεριλαμβανομένου και το υπό μεταβίβαση εντύπου 
«ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ», υπολογιζόμενα κατ’ όγκο, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 
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Έντυπο Μερίδιο αγοράς % 
(πωλήσεις φύλλων)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ […] 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

[…] 

ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ  

[…] 

 --------------------- 

Σύνολο ομίλου 
Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 

[…] 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω μερίδια, το υπό μεταβίβαση έντυπο «ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ»κατέχει στην αγορά των εφημερίδων εν γένει μερίδιο αγοράς περίπου […]%.   
Το μερίδιο αγοράς της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» υπολογιζόμενο βάσει της αξίας των 
πωληθέντων φύλλων ανέρχεται σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες σε […]% επί του συνόλου 
πωληθέντων φύλλων.  
Αναφορικά με την εξέταση των κάθετων σχέσεων στην αγορά των εφημερίδων, κάθετες 
θεωρούνται οι αγορές των εκτυπώσεων – βιβλιοδεσίας καθώς και της διανομής τύπου. Οι 
θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, «ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε», «ΕΨΙΛΟΝ 
ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ», δραστηριοποιούνται στις κάθετες αγορές των 
εκτυπώσεων. Η «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ» (νυν «ΧΡΥΣΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε») είναι η εταιρία που στο ενδιάμεσο στάδιο της γνωστοποιούσας πράξης θα 
απορροφήσει την δραστηριότητα της εφημερίδας «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» δεν είχε μέχρι τώρα 
οικονομική δραστηριότητα.  Σχετικά με την θυγατρική «ΦΩΤΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ», αυτή 
δραστηριοποιείται στην φωτοστοιχειοθεσία, η οποία είναι μέθοδος επεξεργασίας και 
εκτύπωσης. Η συγγενής της γνωστοποιούσας εταιρία «ΑΡΓΟΣ Α.Ε», στην οποία η 
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ συμμετέχει με ποσοστό 24,12%, δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά της 
διανομής τύπου. Το μερίδιο της  ΑΡΓΟΣ στην αγορά διανομής τύπου διαμορφώνεται σε […].  
Γ.2.2. Η Αγορά Διαφημιστικού Χώρου στον Έντυπο Τύπο 
Τα διαθέσιμα στοιχεία για την αγορά του διαφημιστικού χώρου στον έντυπο τύπο αφορούν 
αποκλειστικά τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρία Media Services, τα οποία όμως δεν 
παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς καθότι αφενός καταγράφουν το 80% περίπου 
της αγοράς και αφετέρου αφορούν στην τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη που απορρόφησαν 
τα μέσα και όχι τα πραγματικά τους έσοδα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση το μερίδιο αγοράς 
βάση διαφημιστικής δαπάνης της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ». που είναι η προς μεταβίβαση 
δραστηριότητα του ομίλου ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ, υπολείπεται του 15%, δεδομένου ότι για το 
2007 αυτό ανήλθε στο 3,8% και ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέμα επηρεαζόμενων (σχετικών) 
αγορών.   
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Δ. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
Δ.1. Εφαρμοστέες διατάξεις 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Α.Ν. 1092/1938 «Περί τύπου», «Τύπος και έντυπον επί των 
οποίων εφαρμόζονται αι διατάξεις του νόμου τούτου, είναι παν ό,τι εκ τυπογραφίας ή 
οιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού μέσου, παράγεται εις όμοια αντίτυπα και χρησιμεύει εις 
πολλαπλασιασμόν ή διάδοσιν χειρογράφων, εικόνων, παραστάσεων μετά ή άνευ σημειώσεων, ή 
μουσικών έργων μετά κειμένου ή επεξεγήσεων, ή φωνογραφικών πλακών. […]». Σύμφωνα δε 
με το άρθρο 4 του προαναφερόμενου νόμου «Εφημερίς κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου 
είναι παν έντυπον καθ' εκάστην ή και κατά τα μεγαλύτερα αλλά τακτά πάντως χρονικά 
διαστηματα μέχρις ενός, κατ' ανώτατον όριον, μηνός εκδιδόμενον, και περιέχον ύλην γενικού 
πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ήτοι ειδήσεις, κρίσει επί ζητημάτων απασχολούντων 
την δημοσίαν γνώμην, αναγγελίας και διαφημίσεις».  
Το άρθρο 2 του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» περιέχει ορισμό της 
Επιχείρησης Μέσων Ενημέρωσης στο άρθρο 2 παράγραφος 4: «Για την εφαρμογή του νόμου 
αυτού νοούνται ως: […] 4. «Επιχείρηση Μέσων Ενημέρωσης»: Η με οποιαδήποτε νομική 
μορφή οντότητα ή επιχείρηση, ανεξαρτήτως του κοινωφελούς ή μη σκοπού της, η λειτουργία της 
οποίας υπάγεται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Κράτους εφαρμοζομένων αναλόγως των 
διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ. 100/2000 (ΦΕΚ 98 Α') και έχει ως δραστηριότητα, 
αποκλειστική ή μη: α) την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, ή εντύπων που περιέχουν ύλη, πολιτικού ή οικονομικού χαρακτήρα, σε 
οποιαδήποτε μορφή εκδίδονται, διαδίδονται ή διανέμονται, συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρονικής, […]». 
Σύμφωνα με την με αριθμ. 3671/2006 απόφαση του ΣΤΕ, η οποία ερμήνευσε την ανωτέρω 
διάταξη, «στην έννοια των μέσων ενημέρωσης του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντάγματος […] 
περιλαμβάνονται όλα τα μέσα ενημέρωσης, εφόσον, ως εκ της ύλης και του περιεχομένου τους, 
παρεμβαίνουν στην πολιτική επικαιρότητα, διαμορφώνοντας και διαπλάσσοντας την κοινή 
γνώμη, ανεξάρτητα από την περιοδικότητα ή καθημερινότητα της εκδόσεώς τους».  
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση 
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», «1. Σκοπός των διατάξεων του 
παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της πολυφωνίας στην ενημέρωση και στην πληροφόρηση, η 
αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, η ποιοτική στάθμη των 
προγραμμάτων, καθώς και η διαφάνεια και ο υγιής ανταγωνισμός στο χώρο των μέσων 
ενημέρωσης […]».  
Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρθρου 3 «Συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά», «1. Ως 
συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα μέσα 
ενημέρωσης σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε μέσα ενημέρωσης της αυτής ή 
και άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις 
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επί μέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά)». Σκοπός συνεπώς της εν λόγω θεσπισθείσας διάταξης 
είναι ο έλεγχος της οικονομικής ισχύος των επιχειρήσεων εκείνων μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, που βάσει του περιεχομένου των εντύπων τους, δύνανται να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση της κοινής γνώμης.  
Εν προκειμένω η γνωστοποιούσα ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ μεταβιβάζει στη γνωστοποιούσα SEEF 
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών επί θυγατρικής της εταιρείας στην οποία θα έχει μεταβιβάσει 
τη δραστηριότητα του εντύπου «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ». Πρόκειται περί εντύπου δημοσίευσης 
μικρών αγγελιών. Κρίσιμος λοιπόν προκειμένου να κριθεί η εφαρμογή του Ν. 3592/2007 επί 
της γνωστοποιούμενης πράξης καθίσταται ο χαρακτηρισμός του εν λόγω εντύπου ως 
«εφημερίδα», και έτι περαιτέρω η κρίση περί άσκησης επιρροής στο κοινό, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα ανωτέρω, μέσω της έκδοσης και εμπορίας του εν λόγω εντύπου από τις 
γνωστοποιούσες επιχειρήσεις.  
Σύμφωνα με τις γνωστοποιούσες «η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ δεν αποτελεί εφημερίδα, αλλά έντυπο 
μικρών αγγελιών, και ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στις ως άνω κατηγορίες 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης (περιοδικά, εφημερίδες)». 
Αναφορικά με τα ανωτέρω επισημαίνονται τα ακόλουθα: το έντυπο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» 
εκδίδεται με τη μορφή εφημερίδας, διανέμεται μέσω των καναλιών διανομής τύπου και 
περιοδικών και προσμετράται από τους αρμόδιους φορείς στη συνολική κυκλοφορία των 
εντύπων. Το περιεχόμενό του αποτελείται, με την εξαίρεση των διαφημίσεων, αποκλειστικά από 
αγγελίες, μη δημοσιευμένων άρθρων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και λοιπών 
ειδήσεων. Κύριοι ανταγωνιστές του εντύπου συνιστούν, μεταξύ άλλων και λόγω μη έκδοσης 
άλλων εξειδικευμένων στη δημοσίευση μικρών αγγελιών εντύπων, οι εφημερίδες και τα 
περιοδικά που εκδίδουν ένθετα αγγελιών («Εφημερίδες – FREE PRESS – Περιοδικά» η 
εφημερίδα CITY PRESS με δυο ένθετα, CITY PRESS AUTO και CITY PRESS ΚΑΡΙΕΡΑ, στην 
κατηγορία «Εφημερίδες» η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με τα ένθετα ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, AUTOMOTIVO και ΤΑΞΙΔΙΑ, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ με τα ένθετα ΑΚΙΝΗΤΑ και 
ΚΑΡΙΕΡΑ και στην κατηγορία «Περιοδικά ειδικού τύπου» τα έντυπα ΦΩΤΟΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, AUTO ΤΡΙΤΗ, ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ, ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ). . 
Η δυνατότητα υποκατάστασης από πλευράς προσφοράς φαίνεται να είναι υψηλή αν και 
υποκατάσταση από πλευράς ζήτησης υφίσταται μόνο μεταξύ του εν λόγω εντύπου και των 
συγκεκριμένων εκδόσεων εφημερίδων, που περιλαμβάνουν τα ένθετα μικρών αγγελιών. Η 
ύλη και το περιεχόμενο του εν λόγω εντύπου, ως περιγράφεται ανωτέρω, δεν ασκεί επίδραση 
στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης επί θεμάτων πολιτικού ή γενικότερου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος.  
Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, αν και το έντυπο «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» μπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως εφημερίδα με την ευρύτερη δυνατή έννοια του όρου ως έντυπο περιοδικά 
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εκδιδόμενο δε συνιστά μέσο ενημέρωσης που ασκεί επιρροή στο κοινό με την έννοια του 
άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3592/2007.  
Δ.2. Ύπαρξη συγκέντρωσης  
Σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ανωτέρω, η γνωστοποιούσα SEEF θα αποκτήσει 
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών επί της δραστηριότητας της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» μέσω 
μιας σειράς νομικών πράξεων, ήτοι απόσχισης κλάδου μικρών αγγελιών, εισφοράς αυτού, 
μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, συγχώνευση.  
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 703/1977 συγκέντρωση υφίσταται όταν 
συγχωνεύονται περισσότερες επιχειρήσεις ή όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν 
τουλάχιστον μια επιχείρηση ή μια ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν τον έλεγχο του 
συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί να 
συλλάβει κάθε νοητή μορφή συγκέντρωσης. Όπως σαφώς προκύπτει από τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του εν λόγου άρθρου συστατικό στοιχείο της έννοιας της συγκέντρωσης 
συνιστά η απόκτηση ελέγχου πάνω σε μια άλλη επιχείρηση ανεξαρτήτως του τρόπου ή του 
αριθμού των νομικών πράξεων με τις οποίες αποκτάται αυτός. Κρίσιμος καθίσταται εν 
προκειμένω ο χαρακτήρας του τελικού αποτελέσματος, ήτοι να συνιστά αυτό μια και 
μοναδική συγκέντρωση (βλ. και Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα 
δικαιοδοσίας σκ. 38 επ.).  
Εν προκειμένω οι ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις οδηγούν εν τέλει συνολικά εξεταζόμενες 
στην απόκτηση ελέγχου από την γνωστοποιούσα εταιρεία SEEF επί της δραστηριότητας του 
κλάδου μικρών αγγελιών της γνωστοποιούσας ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Οι ως άνω πράξεις, 
περιγραφόμενες σε ένα ενιαίο κείμενο, το υπό εξέταση προσύμφωνο, με ρητά 
προβλεπόμενους όρους μεταξύ τους σύνδεσης και εξάρτησης, ώστε να οδηγήσουν στο 
επιθυμητό τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, συνιστούν μια και ενιαία συγκέντρωση, 
εξετάζονται δε στην παρούσα στο σύνολό τους.  
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του Ν. 703/1977 έλεγχο 
αποκτούν τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα 
ασκούν πραγματικά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 δικαιώματα.  
Η γνωστοποιούσα εταιρεία SEEF, η οποία βάσει του εντύπου γνωστοποίησης θα αποκτήσει 
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στον κλάδο μικρών αγγελιών της ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ με την 
ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης, συνιστά, […], limited partnership 
βάσει των προβλεπομένων στο Νόμο του Τζέρσευ του 1994 περί Limited Partnerships. […]. 
Οι εταιρείες limited partnership προβλέπονται στο Νόμο του Τζέρσευ του 1994 περί Limited 
Partnerships. Βάσει των προβλεπομένων στον προαναφερόμενο Νόμο του Τζέρσευ οι 
εταιρείες τύπου limited partnership αποτελούνται από τουλάχιστον δυο εταίρους, έναν ή 
περισσότερους General Partners, οι οποίοι έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη του 
εταιρικού σχήματος, και έναν ή περισσότερους Limited Partners, οι οποίοι υπέχουν ευθύνη 
για τις υποχρεώσεις της limited partnership μέχρι του ποσού της συνεισφοράς τους. Οι 
General Partners αναλαμβάνουν τη διοίκηση του σχήματος και δύνανται να το δεσμεύουν 
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όταν δρουν εντός της σφαίρας των δραστηριοτήτων της limited partnership. Η ευθύνη του 
General Partner δεν περιορίζεται στην περιουσία της limited partnership αλλά εκτείνεται και 
στην προσωπική του περιουσία, με συνέπεια ως General Partners να ορίζονται συνήθως 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή Limited Partnerships. Οι Limited Partners είναι γενικά 
παθητικοί επενδυτές, οι οποίοι δεν επιτρέπεται – πλην ορισμένων εξαιρέσων - βάσει της 
ανωτέρω νομοθεσίας να ασκούν τη διοίκηση του εν λόγω εταιρικού σχήματος.  
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας υπάρχουν περιπτώσεις 
όπου ο τυπικός κάτοχος ελέγχουσας συμμετοχής δεν συμπίπτει με το πρόσωπο ή την 
επιχείρηση που έχει πράγματι ουσιαστική εξουσία να ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν 
από τη συμμετοχή αυτή. Σύμφωνα με την παράγραφο 15 της εν λόγω ανακοίνωσης «Τα 
αμοιβαία κεφάλαια (investment funds) λαμβάνουν συχνά τη νομική μορφή ετερορρύθμων 
εταιριών (limited partnerships), στις οποίες οι επενδυτές συμμετέχουν ως ετερόρρυθμοι εταίροι 
(limited partners) και κατά κανόνα δεν ασκούν έλεγχο, ούτε ατομικά ούτε συλλογικά. Τα 
αμοιβαία κεφάλαια συνήθως αποκτούν τις μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου που εξασφαλίζουν 
έλεγχο επί των εταιριών του χαρτοφυλακίου τους. Ανάλογα με τις συνθήκες, ο έλεγχος κατά 
κανόνα ασκείται από την εταιρεία επενδύσεων η οποία συνέστησε το αμοιβαίο κεφάλαιο, 
δεδομένου ότι το τελευταίο συνήθως αποτελεί αυτό καθαυτό ένα απλό επενδυτικό όχημα· σε πιο 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο έλεγχος μπορεί να ασκείται από το ίδιο το αμοιβαίο κεφάλαιο. Η 
επενδυτική εταιρία συνήθως ασκεί έλεγχο μέσω της οργανωτικής δομής της, π.χ. ελέγχοντας τον 
ομόρρυθμο εταίρο εταιρείας αμοιβαίων κεφαλαίων (general partner of fund partnerships) που 
είναι οργανωμένη σε ετερόρρυθμη εταιρεία, ή μέσω συμβατικών ρυθμίσεων, όπως συμβάσεις 
παροχής συμβουλών (advisory agreements) ή με συνδυασμό και των δύο. Αυτό μπορεί να 
ισχύει ακόμα και αν η εταιρεία που ενεργεί ως ομόρρυθμος εταίρος (general partner) δεν 
ανήκει στην ίδια την εταιρεία επενδύσεων, αλλά οι μετοχές της ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα 
(που μπορεί να συνδέονται με την εταιρεία επενδύσεων) ή σε trust. Οι συμβατικές ρυθμίσεις με 
την εταιρεία επενδύσεων, ιδίως οι συμφωνίες παροχής συμβουλών (advisory agreements), θα 
έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν ο ομόρρυθμος εταίρος (general partner) δεν έχει δικούς 
του πόρους και προσωπικό για τη διαχείριση των εταιριών χαρτοφυλακίου, αλλά αποτελεί 
απλώς ένα εταιρικό σχήμα, οι πράξεις του οποίου διενεργούνται από πρόσωπα που συνδέονται 
με την εταιρεία επενδύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εταιρεία επενδύσεων κατά κανόνα 
αποκτά έμμεσο έλεγχο κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
συγκεντρώσεων, και έχει εξουσία άσκησης των δικαιωμάτων που κατέχει άμεσα το αμοιβαίο 
κεφάλαιο».  
Εν προκειμένω ομόρρυθμος εταίρος (general partner) της γνωστοποιούσας SEEF είναι η 
εταιρεία […] σε ποσοστό […] είναι η […]. Συνεπώς εν προκειμένω τον απώτερο έλεγχο επί 
του κλάδου των μικρών αγγελιών της ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ μετά τους ανωτέρω αναλυτικά 
αναφερόμενους εταιρικούς μετασχηματισμούς και πράξεις δε θα αποκτήσει η γνωστοποιούσα 
SEEF, αλλά μέσω του ομορρύθμου εταίρου αυτής η […]. 
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Το άρθρο 4 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου προσδιορίζει την έννοια της συγκέντρωσης 
επιχειρήσεων. Η γενική ρήτρα του εν λόγω άρθρου συγκεκριμενοποιείται έτι περαιτέρω 
με τις παραγράφους 3 και 4 του προαναφερόμενου άρθρου, που ορίζουν την έννοια του 
ελέγχου κατά τις ανωτέρω διατάξεις – έλεγχο συνιστά η δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης -, τα μέσα απόκτησης ελέγχου και τα 
πρόσωπα που αποκτούν τον έλεγχο.  
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις συνιστούν 
συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων.  
Βάσει του όρου […] του υπό εξέταση προσυμφώνου […]. Βάσει του προαναφερόμενου […] 
η Πωλήτρια, […]. Επιπλέον […]. 
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας «Κοινός έλεγχος 
μπορεί να υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ισότητα ψήφων ή 
εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων μεταξύ των δύο μητρικών εταιρειών ή υπάρχουν 
περισσότερες από δύο μητρικές επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει όταν οι μειοψηφούντες μέτοχοι 
έχουν πρόσθετα δικαιώματα τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε αποφάσεις 
που έχουν ουσιώδη σημασία για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. 
Αυτά τα δικαιώματα αρνησικυρίας μπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό της κοινής 
επιχείρησης ή σε συμφωνία μεταξύ των ιδρυτικών της επιχειρήσεων. […] Αυτά τα δικαιώματα 
αρνησικυρίας πρέπει να αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την εμπορική πολιτική 
της κοινής επιχείρησης. Δεν περιορίζονται στα δικαιώματα αρνησικυρίας που παρέχονται 
συνήθως στη μειοψηφία των μετόχων προκειμένου να προστατεύσουν τα οικονομικά τους 
συμφέροντα ως επενδυτών στην κοινή επιχείρηση. Αυτή η συνήθης προστασία των 
δικαιωμάτων της μειοψηφίας σχετίζεται με αποφάσεις θεμελιώδους σημασίας για την κοινή 
επιχείρηση, όπως τροποποιήσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου ή 
εκκαθάριση.[…] Αντίθετα, ορισμένα δικαιώματα αρνησικυρίας τα οποία συνήθως 
συνεπάγονται κοινό έλεγχο αφορούν αποφάσεις και θέματα όπως ο προϋπολογισμός, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα, σημαντικές επενδύσεις ή διορισμός των ανώτερων διοικητικών 
στελεχών. Ωστόσο, για την απόκτηση κοινού ελέγχου δεν απαιτείται να έχουν οι εν λόγω 
επιχειρήσεις εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθημερινή λειτουργία της 
επιχείρησης. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα δικαιώματα αρνησικυρίας να παρέχουν επαρκείς 
δυνατότητες στις ιδρυτικές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν την εν λόγω επιρροή όσον αφορά την 
στρατηγική επιχειρησιακή συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης. […] Για την απόκτηση κοινού 
ελέγχου, ο μειοψηφών μέτοχος δεν χρειάζεται να έχει όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα 
αρνησικυρίας. Μπορεί να αρκεί η ύπαρξη ορισμένων μόνο ή ακόμα και ενός από τα 
δικαιώματα αυτά. Κατά πόσον αυτό ισχύει ή όχι εξαρτάται από το συγκεκριμένο περιεχόμενο 
του ίδιου του δικαιώματος αρνησικυρίας, καθώς και από τη σημασία που έχει στα πλαίσια της 
συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας της κοινής επιχείρησης […] Στην περίπτωση 
δικαιώματος αρνησικυρίας όσον αφορά τις επενδύσεις, η σημασία του δικαιώματος αυτού 
εξαρτάται, πρώτον, από το επίπεδο των επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται έγκριση των 
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ιδρυτικών επιχειρήσεων και, δεύτερον, από τον βαθμό στον οποίο οι επενδύσεις συνιστούν 
ουσιώδες χαρακτηριστικό της αγοράς όπου δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση. Σχετικά με 
το πρώτο κριτήριο, εφόσον το επίπεδο των επενδύσεων για τις οποίες απαιτείται η έγκριση των 
ιδρυτικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά υψηλό, το εν λόγω δικαίωμα αρνησικυρίας μπορεί να 
αντιστοιχεί μάλλον στη συνήθη προστασία των συμφερόντων της μειοψηφίας παρά να αποτελεί 
δικαίωμα που παρέχει εξουσία συναπόφασης σχετικά με την εμπορική πολιτική της κοινής 
επιχείρησης. Όσον αφορά το δεύτερο, η πολιτική επενδύσεων μιας επιχείρησης αποτελεί κατά 
κανόνα σημαντικό στοιχείο για να εκτιμηθεί κατά πόσο υπάρχει ή όχι κοινός έλεγχος. Ωστόσο, 
μπορεί να υπάρχουν ορισμένες αγορές όπου οι επενδύσεις δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη συμπεριφορά μιας επιχείρησης στην αγορά».  
Βάσει της […] η γνωστοποιούσα ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ δεν αποκτά κοινό έλεγχο επί της νέας 
εταιρείας που θα προκύψει μετά τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες πράξεις καθώς  […]. 
Επιπλέον η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται […]. 
Δ.3. Έλεγχος της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης 
Το κριτήριο του ουσιαστικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων βάσει του Ν. 703/1977 
διαλαμβάνει το άρθρο 4γ παρ. 1, βάσει του οποίου απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις οι οποίες 
περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό, ιδίως μέσω της δημιουργίας ή ενίσχυσης 
δεσπόζουσας θέσης. Τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμάται η δυνατότητα μιας 
συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 4γ.  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα  η εν λόγω συγκέντρωση δε δημιουργεί ιδιαίτερες 
ανησυχίες αναφορικά με τη δυνατότητά της να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις ανωτέρω 
ορισθείσες αγορές, καθώς η γνωστοποιούσα SEEF και η ελέγχουσα αυτή […] δε 
δραστηριοποιούνταν προηγουμένως στην αγορά των εφημερίδων εν γένει, συνεπώς η υπό 
κρίση πράξη δε θα μεταβάλει ουσιαστικά τις δομές των υπό κρίση αγορών. 
Δ.4. Δευτερεύοντες περιορισμοί 
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4δ του Ν. 7903/1977 «7. Οι αποφάσεις που εκδίδονται 
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 3και 6, καλύπτουν και τους περιορισμούς που 
συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι για αυτή».  
Με την έννοια του δευτερεύοντος περιορισμού καλύπτεται στο κοινοτικό δίκαιο κάθε 
εικαζόμενος περιορισμός του ανταγωνισμού άμεσα συνδεδεμένος και αναγκαίος για την 
πραγματοποίηση μιας κύριας μη περιοριστικής για τον ανταγωνισμό συναλλαγής, ο οποίος 
είναι ανάλογος με τον σκοπό αυτής της συναλλαγής (Για τους δευτερεύοντες περιορισμούς βλ. 
αναλυτικά Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με 
τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίησή τους, ΕΕ 5.3.2005 C56/24, Ν. 
ΖΕΥΓΩΛΗΣ, Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού ως Δευτερεύων Περιορισμός, Νομική 
Βιβλιοθήκη Εκδ. 2007, ιδίως τις σελ. 21 επ. και 97 επ., Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ό.π., σελ. 262). 
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Δ.4.1. Ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού 
Οι υποχρεώσεις μη άσκησης ανταγωνισμού που επιβάλλονται στον πωλητή κατά τη 
μεταβίβαση μιας επιχείρησης ή τμήματός της πρέπει να είναι απαραίτητες για την 
πραγματοποίηση μιας συγκέντρωσης και να συνδέονται άμεσα με αυτή.  
Εν προκειμένω στο υπό εξέταση προσύμφωνο και ειδικότερα στο Προσάρτημα 4 αυτού […] 
προβλέπεται ότι […] θα περιληφθεί απαγόρευση ανταγωνισμού με το ακόλουθο περιεχόμενο 
[….]  
Στις 28/8/2008 οι γνωστοποιούσες επιχειρήσεις απέστειλαν στην Ε.Α. ιδιωτικό συμφωνητικό 
τροποποίησης του ανωτέρω όρου του Προσαρτήματος 4 του υπό εξέταση προσυμφώνου. 
Σύμφωνα με την τροποποίηση […] θα περιληφθεί απαγόρευση ανταγωνισμού με το 
ακόλουθο περιεχόμενο […]. 
Η εν λόγω υποχρέωση μη ανταγωνισμού κρίνεται εύλογη και μη υπερβαίνουσα το σκοπό της 
υπό εξέταση πράξης από άποψη έκτασης, καθώς είναι περιορισμένη ισχύουσα μόνο για […]. 
Επιπλέον προβλέπεται […] ρητή εξαίρεση η οποία δίνει τη δυνατότητα στην ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ 
να […] με μόνη προϋπόθεση […]. Η εν λόγω αυτή προϋπόθεση, που συνιστά περιορισμό της 
διάθεσης, κρίνεται εν προκειμένω εύλογη και μη υπερβαίνουσα το σκοπό της υπό εξέταση 
πράξης, δεδομένου ότι αφενός συνιστά εξαίρεση της απαγόρευσης άσκησης ανταγωνισμού, 
μετριάζοντας συνεπώς τα τυχόν αρνητικά αποτελέσματα αυτής, και αφετέρου είναι χρονικά 
περιορισμένη ισχύουσα μόνο […].  
Από χρονική άποψη η ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού  ισχύει […]. Προβλέπεται όμως 
ρητή εξαίρεση, ισχύουσα χωρίς ουδεμία προϋπόθεση για το χρονικό διάστημα […], η οποία 
δίνει τη δυνατότητα στην ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ να […]. Συνεπώς η ανωτέρω εξαίρεση περιορίζει 
χρονικά την υποχρέωση μη ανταγωνισμού ισχύουσα αυτή […].  
H ρήτρα μη προσέλκυσης προσωπικού κρίνεται εύλογη και μη υπερβαίνουσα το σκοπό της 
υπό εξέταση πράξης, καθώς είναι περιορισμένη χρονικά, ισχύουσα […]. 
Δ.4.2. Υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού  
Οι υποχρεώσεις αγοράς και εφοδιασμού κρίνονται αναγκαίες εφόσον αποβλέπουν στην 
ανεξαρτητοποίηση της εκχωρούμενης επιχείρησης και εξασφαλίζουν για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα τη συνέχεια του εφοδιασμού της εκχωρούμενης επιχείρησης με προϊόντα ή 
υπηρεσίες αναγκαίες για την άσκηση της εκχωρούμενης δραστηριότητας. Οι συμφωνίες 
παροχής υπηρεσιών και διανομής μπορεί να αποβλέπουν στους ίδιους σκοπούς.  
Εν προκειμένω, οι προβλεπόμενες και αναλυτικά αναφερόμενες ανωτέρω υπό Α.1.3 
δεσμεύσεις της ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ να […],  ως συμφωνίες παροχής υπηρεσιών κρίνονται  
εύλογες καθώς αφορούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, δεν έχουν χαρακτήρα 
αποκλειστικότητας και είναι συγκεκριμένες ως προς τους όρους παροχής των υπηρεσιών 
(ποσότητες, τιμή κλπ) προβλέποντας δυνατότητα αναπροσαρμογής αυτών. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού-Τμήμα Α΄, επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν.703/1977 και 
γνωστοποιηθείσα την 6.6.2008 (αρ.ημ.πρωτ. 3796) συγκέντρωση που αφορά στη συμφωνία 
των εταιριών «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και «SOUTH EASTERN EUROPE 
FUND L.P.» για απόκτηση από την […] που ελέγχεται από την «SOUTH EASTERN 
EUROPE FUND L.P.» μέσω της θυγατρικής της […], του […]% του μετοχικού κεφαλαίου 
της «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.» που ελέγχει τη 
δραστηριότητα της «ΧΡΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό 
στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.  
Η απόφαση εκδόθηκε την 28η Αυγούστου 2008. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού         
(ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
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