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           Θερµά ευχαριστώ οφείλω στον Οµότιµο καθηγητή κ. Δηµήτριο Παπαδόπουλο 

για την αµέριστη υποστήριξη του στην προσπάθεια µου αυτή, όχι µόνο κατά την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας αλλά ήδη από την πρώτη ηµέρα µαθηµάτων. Η 

συµβολή του στο να καταφέρω τους στόχους µου είναι τεράστια. 
Επίσης, θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου σε όλους τους καθηγητές 

και διδακτικό προσωπικό του Τµήµατος για την ασταµάτητη επιθυµία τους και 

διάθεση τους να βοηθήσουν όλους τους συµφοιτητές µου και εµένα σε οποιοδήποτε 

ερώτηµα ή απορία µας, να επιλύσουν άµεσα κάθε µας πρόβληµα αλλά και για την 

ικανότητα τους να µας κεντρίσουν το ενδιαφέρον για τον «θαυµαστό» κόσµο της 

λογιστικής και της χρηµατοοικονοµικής. 

Ειδικότερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κ.κ. Χρήστο Νεγκάκη, Δηµήτρη 

Γκίνογλου, Αθανάσιο Νούλα και Συµεών Παπαδόπουλο, διότι κατά την συνέντευξη 

µου για την επιλογή των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα του µεταπτυχιακού 

πίστεψαν σε εµένα και µε δέχθηκαν παρόλο που η Νοµική «απέχει» από τα 

Χρηµατοοικονοµικά (φυσικά όχι όσο θα περίµενε κανείς!). 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια µου για την διαρκή 

υποστήριξη τους σε όλη µου την ακαδηµαϊκή διαδροµή. Την µαµά µου που ήταν 

πάντα εκεί. Τον µπαµπά µου που µου µετέδωσε την επιθυµία να θέτω στόχους και να 

τους πετυχαίνω, που µέσα από τις εµπειρίες του µαθαίνω και που µέσα από τις 

δυσκολίες µας µαθαίνουµε µαζί. Τον αδερφό µου και τον σύντροφο µου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα εργασία πρόκειται να ασχοληθεί µε όσα κρίνονται σηµαντικά όσον 

αφορά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του κλάδου του λιανικού 

εµπορίου. Θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί το νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο γύρω 

από µία εξαγορά και εν συνεχεία συγχώνευση επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα στόχος 

της εργασίας είναι να θέσει υπόψη τα ζητήµατα αυτά που τελικά κρίνουν αν µία 

εξαγορά είναι επιτυχηµένη ή όχι. Θέµατα due diligence, προσδιορισµού της αξίας της 

επιχείρησης, ζητήµατα του δικαίου του ανταγωνισµού και άλλα θα µονοπωλήσουν το 

ενδιαφέρον στην παρούσα εργασία. Τέλος, θα σηµειωθούν πρόσφατα παραδείγµατα 

εξαγορών που απασχολούν τον κλάδο και πώς αυτές αξιολογούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι το ουσιώδες και απολύτως 

επίκαιρο ζήτηµα της αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου των σούπερ µάρκετ, η 

οποία επιτυγχάνεται µεταξύ άλλων µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πέρα από τις 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, υπάρχουν κι άλλοι µέθοδοι αναδιάρθρωσης και 

αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεδοµένης της ανάγκης περιορισµού του 

θέµατος προκείµενου να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή εµβάθυνση, θα 

περιοριστούµε στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και στις συµφωνίες στρατηγικής 

συµµαχίας. Κοµµάτι της παρούσας µελέτης θα αποτελέσει και η δυνατότητα των υπό 

συγχώνευση εταιριών να αποκτούν ευκολότερη ή όχι πρόσβαση σε τραπεζικό 

δανεισµό, ενώ τέλος θα µας απασχολήσει και το σηµαντικό ζήτηµα παραβίασης των 

κανόνων του δικαίου του ανταγωνισµού. 

 Για την πληρέστερη κατανόηση του θέµατος, θα προβούµε αρχικά σε 

σύντοµη ανάλυση του κλάδου του λιανικού εµπορίου και συγκεκριµένα του κλάδου 

των σούπερ µάρκετ, ως προς την έννοια αυτού καθώς και συνοπτική αναφορά στις 

σηµαντικότερες αλλαγές που έλαβαν χώρα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. 

Ακολουθεί η συζήτηση γύρω από την έννοια των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών και πώς αυτές καθορίζουν την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό. Είναι 

πράγµατι το «κλειδί» για να ανοίξουν οι κάνουλες των τραπεζικών κεφαλαίων;  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί ασχολούµαστε µε το δίκαιο του ανταγωνισµού, 

πως αυτό επιδρά στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και αν είναι δυνατόν τελικά ένα 

deal να σταµατήσει λόγω του ελέγχου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Αναφερόµαστε, επίσης, στις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο των σούπερ 

µάρκετ στην Ελλάδα και εκτενής αναφορά γίνεται στην εν εξελίξει αναδιάρθρωση 

της εταιρίας –µέχρι πρότινος ηγέτιδας της αγοράς- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ αλλά 

και όλου του Οµίλου Μαρινόπουλου µε τις ευλογίες των Τραπεζικών ιδρυµάτων και 

της ελληνικής κυβέρνησης, που πρόκειται –αν πράγµατι ολοκληρωθεί- να αποτελέσει 

την µεγαλύτερη εξαγορά στην Ελλάδα (από άποψη κύκλω εργασιών, αριθµού 

εργαζοµένων, δανειακών κεφαλαίων και οφειλών ιδιωτικών και δηµόσιων). 

Πράγµατι η ανάλυση αυτού του παραδείγµατος αποτελεί την απόλυτη «εφαρµογή 
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στην πράξη» της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, καθώς µετουσιώνει κάθε πτυχή 

που αναλύεται. 

Αναλύονται ακόµα οι κυριότεροι µέθοδοι προσδιορισµού της αξίας µίας 

οικονοµικής οντότητας. 

Με την παρούσα διπλωµατική εργασία βασική επιδίωξη είναι η έστω και 

σύντοµη επισκόπηση όλων των ζητηµάτων που πρόκειται να αντιµετωπίσει 

οποιοσδήποτε εµπλεκόµενες σε µία διαδικασία εξαγοράς µίας εταιρίας και 

συγχώνευσης. Από το πρώτο µέχρι το τελευταίο βήµα για την υλοποίηση του σχεδίου 

είναι κρίσιµα για την επιτυχία του επενδυτικού πλάνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Δεδοµένης της σπουδαιότητας του θέµατος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 

είναι κατανοητό ότι υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία γύρω από το θέµα της 

αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και του ζητήµατος των συγχωνεύσεων και εξαγορών. 

Πολύς λόγος γίνεται φυσικά για τον έλεγχο δέουσας επιµέλειας, ή αλλιώς το γνωστό 

σε όλους due diligence. Κυρίως στο θέµα αυτό υπάρχει ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

και ιδιαιτέρως προερχόµενη από τις ΗΠΑ.  

Το κρίσιµο ζήτηµα του προσδιορισµού της αξίας της υπό αναδιάρθρωση 

επιχείρησης αντιµετωπίζεται σχεδόν καθηµερινά από τη βιβλιογραφία και συνεχώς 

νέες µονογραφίες ασχολούνται µε το θέµα. Στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι υπάρχουν 

πολλές «Σχολές» και µέθοδοι εκτίµησης της αξίας της επιχείρησης που πρόκειται να 

εξαγοραστεί. Τελικά όµως η µέθοδος που εφαρµόζεται είναι αυτή που τα 

συµβαλλόµενα µέρη επιλέγουν να εφαρµόσουν και κατά κύριο λόγο η µέθοδος που η 

Αγοράστρια εταιρία ή επενδυτής επιλέγει. Συνηθέστερη στην ελληνική 

πραγµατικότητα είναι η εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, η οποία όµως 

απαιτεί την λεπτοµερή µελέτη των δεδοµένων της εταιρίας από εξειδικευµένα άτοµα 

και γνώστες του αντικειµένου, µε αποτέλεσµα συνήθως τελικά οι αντισυµβαλλόµενοι 

να συναντώνται στις δικαστικές αίθουσες για να επιλύσουν τη διαφορά τους σχετικά 

µε το τίµηµα πώλησης/αγοράς της επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΚΛΑΔΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

 

Γ.1. Κλάδος λιανικού εµπορίου τροφίµων 

 

 
Ο εγχώριος κλάδος του οργανωµένου λιανικού εµπορίου τροφίµων εµφάνισε ταχείς 

ρυθµούς ανάπτυξης µεταξύ του 2000 και 2008. Κατά την περίοδο αυτή, κινητήριες 

δυνάµεις της αύξησης αποτέλεσαν η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, η οποία 

ξεπέρασε τον µέσο όρο των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, καθώς επίσης και οι 

αλλαγές στις καταναλωτικές προτιµήσεις. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 

οδήγησε σε αλλαγές στην κατανάλωση τροφίµων, µε το ωράριο εργασίας να 

αυξάνεται και την εντονότερη παρουσία του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας 

να κατευθύνουν τους Έλληνες καταναλωτές προς τα έτοιµα και προπαρασκευασµένα 

προϊόντα. Ωστόσο ο ρυθµός ανάπτυξης έχει υποχωρήσει αισθητά τα τελευταία χρόνια 

ακολουθώντας την οικονοµική ύφεση της χώρας.  

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου 

Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το λιανικό εµπόριο τροφίµων υπολογίζεται ότι 

υπέστη µείωση του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά 1,9 % για το έτος 2015 και 

προβλέπεται περαιτέρω µείωση της τάξεως του 2-4% το έτος 2016. Ο έλεγχος στις 

κινήσεις κεφαλαίων, η αρνητική διάθεση των καταναλωτών ως φυσικό επακόλουθο 

των οικονοµικών και πολιτικών εξελίξεων στη χώρα από τα τέλη του Ιουνίου 2015 

καθώς και η αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα µειώνουν αισθητά τα έσοδα κατά 

το πρώτο εξάµηνο του έτους 2016. 

Ο εγχώριος κλάδος της λιανικής τροφίµων, εξακολουθεί να αντιµετωπίζει 

µεγάλες αλλαγές και έντονο ανταγωνισµό, ο οποίος προέρχεται από την αυξανόµενη 

απελευθέρωση της αγοράς και τον αυξανόµενο αριθµό των πολυεθνικών που 

εισέρχονται (καθώς και εξέρχονται) στην αγορά αλλά και από τη δυσχερή οικονοµική 

κατάσταση των τελευταίων ετών. Η τάση προς την αυξανόµενη απελευθέρωση της 

αγοράς στον τοµέα του λιανικού εµπορίου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 

1990 µε την εφαρµογή ενός αριθµού απορρυθµιστικών αλλαγών, 
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συµπεριλαµβανοµένου του ανοίγµατος των αγορών σε πολυεθνικές εταιρίες και την 

έναρξη ενός εκτεταµένου επιχειρηµατικού εκµοντερνισµού. Έκτοτε διάφοροι 

περιορισµοί προς τις εταιρίες λιανεµπορίου άρθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων και των 

αυστηρών ελέγχων στις τιµολογιακές πολιτικές και τα περιθώρια κέρδους, το ωράριο 

λειτουργίας καταστηµάτων και της χρήσης εργαζοµένων µερικής απασχόλησης. 

Η λιανική αγορά εστιάζει σε µεγάλες αλυσίδες λιανικής σε αστικές περιοχές, 

µε κυρίαρχη την περιοχή της Αττικής όπου οι πωλήσεις απαριθµούν περίπου τα 55% 

των εθνικών πωλήσεων. Τα υψηλότερα διαθέσιµα εισοδήµατα, ο µεγαλύτερος 

αριθµός των οικογενειών µε διπλό εισόδηµα καθώς και η αύξηση των µονοµελών και 

µονογονεικών οικογενειών, έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης των 

έτοιµων προς κατανάλωση προϊόντων — τάση που έχει ωφελήσει τον τοµέα σε όλες 

τις µορφές των καταστηµάτων. Παρόλα αυτά η ανάπτυξη των υπεραγορών στην 

Ελλάδα υπόκειται σε περιορισµούς σε συγκεκριµένες περιοχές, κυρίως σε επαρχιακές 

και νησιωτικές περιοχές. Ως εκ τούτου, τα σούπερ µάρκετ αναµένονται να 

συνεχίσουν να κυριαρχούν στην αγορά τροφίµων το προσεχή έτη. 

Τα σούπερ-µάρκετ πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν νέες στρατηγικές 

προκειµένου να ανταποκριθούν στον αυξανόµενο ανταγωνισµό. Διάφοροι εµπορικοί 

φορείς έχουν δηµιουργήσει εξειδικευµένα τµήµατα πώλησης προϊόντων όπως κινητά 

τηλέφωνα και ηλεκτρικός εξοπλισµός. Επιπροσθέτως, τα σούπερ µάρκετ έχουν 

αυξήσει το εύρος των προϊόντων τους και µέσω της διαφήµισης και άλλων 

προωθητικών ενεργειών όπως η εξειδικευµένη διαχείριση κατηγοριών προϊόντων 

επιδιώκουν να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές. Η προτίµηση των 

καταναλωτών προς τα επώνυµα προϊόντα παρουσιάζει µείωση, γεγονός που οφείλεται 

αφενός στην ύφεση της οικονοµίας και αφετέρου στην αυξηµένη διαθεσιµότητα 

προϊόντων µε. την ετικέτα της εκάστοτε επιχείρησης (προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας). Ο 

αριθµός τους έχει αυξηθεί ταχέως στην πάροδο των ετών παρά το γεγονός ότι τα 

προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις κάτω από την δική τους επωνυµία δεν έχουν 

γίνει πλήρως αποδεκτό από τους καταναλωτές σε ότι αφορά την ποιότητα τους σε 

σύγκριση µε τα επώνυµα προϊόντα. 

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει αρνητικά την καταναλωτική 

δραστηριότητα στον τοµέα τροφίµων σε σηµαντικό βαθµό. Έχει παρατηρηθεί από 

λιανεµπόρους και παραγωγούς ότι οι Έλληνες καταναλωτές ξοδεύουν λιγότερο. 

παραµένοντας προσκολληµένοι στις προγραµµατισµένες λίστες αγορών τους, 

αποφεύγοντας τυχόν αυθόρµητες αγορές. Επιπλέον. η έννοια των µαζικών αγορών 
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έχει ξεπεραστεί καθώς οι καταναλωτές διαθέτουν λιγότερο διαθέσιµο εισόδηµα το 

οποίο προτιµούν να ξοδεύουν µε µεγαλύτερη συχνότητα και σε µικρότερα ποσά. Τα 

γεγονός αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για τις µικρότερες 

κατηγορίες καταστηµάτων όπως για παράδειγµα τα σούπερ µάρκετ, τα καταστήµατα 

discount και τα παντοπωλεία. 

 

 

 

Γ.2. Έννοια Σούπερ µάρκετ 

 

 
Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι δεν υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο να 

ορίζει την έννοια ενός καταστήµατος σούπερ µάρκετ. Άτυπα ο όρος αυτός 

αναφέρεται σε καταστήµατα κυρίως τροφίµων, µε χώρο πώλησης πάνω από 200 τµ 

µε δύο τουλάχιστον ταµειακές µηχανές. Σαν υπερµάρκετ ορίζονται τα καταστήµατα 

που διαθέτουν χώρο πώλησης πάνω από 2.500 τµ.  

Τα τετραγωνικά µέτρα δεν αποτελούν τη µόνη παράµετρο βάσει της οποίας 

ένα κατάστηµα µπορεί να χαρακτηριστεί σαν σούπερ µάρκετ. Η ποικιλία των 

εµπορευµάτων που διαθέτει, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του αποτελούν 

επιπρόσθετους παράγοντες προσδιορισµού. Για παράδειγµα, ένα κατάστηµα που 

λειτουργεί στην περιφέρεια και διαθέτει µεγάλη ποικιλία προϊόντων µπορεί να 

χαρακτηριστεί σαν σούπερ µάρκετ, έστω κι αν δεν πληροί τις προαναφερόµενες 

προϋποθέσεις τετραγωνικών µέτρων. Επίσης, το σούπερ µάρκετ ορίζεται διαφορετικά 

από χώρα σε χώρα. Έτσι, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σαν σούπερ µάρκετ µπορεί να 

χαρακτηριστεί ένα κατάστηµα µε τουλάχιστον 400 τµ επιφάνεια πώλησης και µε 

τουλάχιστον τρεις ταµειακές µηχανές1.  

Οι επιχειρήσεις σούπερ µάρκετ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

• Μεγάλες αλυσίδες µε πανελλαδικά δίκτυα καταστηµάτων (περιλαµβάνονται 

και τα υπερµάρκετ). 

• Μικρότερες αλυσίδες που δραστηριοποιούνται τοπικά (πχ σε συγκεκριµένο 

νοµό ή περιφέρεια). 

• Μεµονωµένα καταστήµατα σούπερ µάρκετ. 
																																																								
1	ICAP	κλαδική	μελέτη	στον	κλάδο	των	σούπερ	μάρκετ	2013	
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Εκτός από τα σούπερ µάρκετ και τα υπερµάρκετ, ο εξεταζόµενος κλάδος 

περιλαµβάνει και τις παρακάτω κατηγορίες καταστηµάτων: 

• Discount stores, τα οποία συνήθως διαθέτουν µικρότερη γκάµα προϊόντων 

είτε ιδιωτικής ετικέτας (private label) είτε τρίτων, σε χαµηλότερες τιµές. 

• Cash & Carry τα οποία είναι καταστήµατα κυρίως χονδρικής που 

απευθύνονται σε επαγγελµατίες. Οι πελάτες µεταφέρουν συνήθως οι ίδιοι τα 

προϊόντα που αγοράζουν. 

 

 Αρκετά καταστήµατα σούπερ µάρκετ εντάσσονται σε οµίλους κοινών 

αγορών, χρησιµοποιώντας ένα εµπορικό σήµα. Κύριος σκοπός των συγκεκριµένων 

οµίλων είναι οι κοινές προµήθειες προϊόντων µε στόχο την βελτίωση της 

διαπραγµατευτικής ικανότητας των µελούς τους µε τους προµηθευτές και εν τέλει η 

επίτευξη συγκριτικού πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών τους µε στόχο πάντα 

την αύξηση του µεριδίου αγοράς τους.   

 

 

 
Figure 1Πωλήσεις ανά κανάλι διανοµής (ΟΕ14Π) – Πηγή ΒΜΙ 
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Γ.3. Αλλαγές την τελευταία τετραετία (2013 – 2016) 

 

 
Πολλές είναι οι αλλαγές που συντελέστηκαν στον κλάδο των σούπερ µάρκετ την 

τελευταία τετραετία. Ίσως οι σηµαντικότερες αυτών είναι οι ακόλουθες (). 

Ø Εξαγορά της αλυσίδας σούπερ µάρκετ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ που 

δραστηριοποιούνταν στην Βόρεια Ελλάδα από τον Όµιλο 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ. 

Ø Εξαγορά και συγχώνευση της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ από τον όµιλο ΜΕΤΡΟ της 

οικογένειας Παντελιάδη 

Ø Εξαγορά και συγχώνευση της MAKRO CASH & CARRY από την 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ. 

Ø Ενδεχόµενη εξαγορά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ από την 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ µέσω µεταβίβασης των µετοχών από τους νυν µετοχους 

στην νεοσυσταθείσα εταιρία συµφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη 

και µε τις ευλογίες του συνόλου των τραπεζικών ιδρυµάτων και του 

κράτους και υπό την ανοχή των προµηθευτών. Η συµφωνία αυτή, που 

πρόκειται να αναλυθεί λεπτοµερώς σε ακόλουθο κεφάλαιο, τελεί αφενός 

υπό την αίρεση έγκρισης της από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και 

αφετέρου υπό την αίρεση ότι το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών θα 

εγκρίνει την “αµαρτωλή” αίτηση εξυγίανσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. 
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Γ.4 Μερίδια Αγοράς βάσει της Αξίας πωλήσεων του ΟΕ14Π 

 

 

 

Figure 2 Μερίδια Αγοράς βάσει της αξίας πωλήσεων του ΟΕ14Π – Πηγή HELLASTAT 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
 

  

Δ.1. Εισαγωγικά προλεγόµενα 

 

 
Το παρόν κεφάλαιο καταπιάνεται µε το κρίσιµο ζήτηµα της παρεµβολής των 

τραπεζών στη διαδικασία των εξαγορών επιχειρήσεων. Το ελληνικό δίκαιο και 

γενικότερα το δίκαιο των περισσοτέρων χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εγκλωβισµένο σε -πλέον έντονα αµφισβητούµενα- νοµικά δόγµατα, όπως η αρχή 

προστασίας του µετοχικού κεφαλαίου στις διάφορες νοµοθετικές της εκφάνσεις, θα 

µπορούσε να χαρακτηρισθεί σε µεγάλο βαθµό ως «εχθρικό» απέναντι στις µεθόδους 

τραπεζικής χρηµατοδότησης. 

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ακµάζουσας οικονοµικής κρίσης και αστάθειας 

καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ολοένα εντεινόµενο κύµα εξαγορών 

επιχειρήσεων, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης στις 

σχετικές αγορές µε ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ανταγωνισµού. Η εξαγορά ως 

µορφή επιχειρηµατικής συµπεριφοράς έχει εµφανισθεί και αναπτυχθεί εδώ και 

αρκετές δεκαετίες στις ΗΠΑ και σε άλλες αγγλοσαξονικές χώρες, πράγµα που 

οφείλεται σε πλειάδα παραγόντων. Καθοριστικό ρόλο για την άνθηση του 

φαινοµένου των εξαγορών παίζει η ευκολία χρηµατοδότησής τους. Όσο ευχερέστερη 

είναι η εξεύρεση κεφαλαίων από τους επίδοξους αγοραστές, τόσο µεγαλύτερη 

κινητικότητα παρατηρείται στο χώρο των εξαγορών. Στις ευρωπαϊκές χώρες η 

παρουσία των τραπεζών και των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στα 

χρηµατοδοτικά δρώµενα των επιχειρήσεων ήταν και εξακολουθεί να είναι - παρά την 

ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών καθώς και άλλων εξειδικευµένων µορφών 

χρηµατοδότησης (π.χ. venture capital) - καθοριστική. Οι τράπεζες αποτελούν τη 

βασική ή µία από τις βασικές πηγές άντλησης (ξένων) κεφαλαίων για την ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η 

διερεύνηση των νοµικών ζητηµάτων, που ανακύπτουν κατά τη χρηµατοδοτική 

συµµετοχή των τραπεζών σε εξαγορές επιχειρήσεων. Τα νοµικά ζητήµατα 
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εντοπίζονται κυρίως σε επίπεδο εταιρικού δικαίου, καθώς στην τραπεζική 

χρηµατοδότηση της εξαγοράς µπορεί να εµπλακεί µε διάφορους τρόπους - και 

ανάλογα µε τη µορφολογία της εξαγοράς - η περιουσία της εξαγοραζόµενης 

επιχείρησης. Λόγω της µεγάλης οικονοµικής σηµασίας της ανώνυµης εταιρίας στον 

ελλαδικό χώρο επικεντρώνεται η ανάλυση, που ακολουθεί, σε αυτόν τον εταιρικό 

τύπο ως φορέα της εξαγοραζόµενης επιχείρησης. 

 

 

 

Δ.2. Εξαγορές - Έννοια 
 

 

Ο όρος εξαγορά δεν έχει την ουδετερότητα του απλού όρου «µεταβίβαση», διότι 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της συζήτησης στον ένα πόλο της συναλλαγής, αυτόν 

του αγοραστή - επενδυτή, και υποδηλώνει τη µεταβίβαση που γίνεται µετά από 

πρωτοβουλία του τελευταίου. Ο αγοραστής δηλαδή είναι εκείνος που θέτει σε κίνηση 

τη διαδικασία απόκτησης (acquisition), π.χ. απευθύνοντας δηµόσια πρόταση για 

εξαγορά µετοχών (take over bid) ή προβαίνοντας σε χρηµατοδοτούµενη εξαγορά 

τύπου «Buy-Out». Συνήθως γίνεται λόγος για εταιρία ή «επιχείρηση-στόχο». 

Συνεπώς δεν είναι ορθό να γίνεται λόγος για εξαγορά, όταν π.χ. κάποιος προσπαθεί 

να εκποιήσει την επιχείρησή του, διότι επιθυµεί την εξεύρεση χρηµάτων, όταν τη 

µεταβιβάζει σε άλλη εταιρία του οµίλου του ή στα παιδιά του, ή όταν εταιρία 

συγχωνεύεται µε την κατά 100% θυγατρική της. Πρέπει όµως να µη λησµονείται ότι 

η εξαγορά δεν προσδιορίζει αυτόµατα τη νοµική µεθόδευση. Μία κοινή πώληση 

µετοχών επιχείρησης αποτελεί ουδέτερο νοµικό σχήµα και δεν αποκαλύπτει ποιος 

είχε τη πρωτοβουλία. 

Ένα άλλο ζήτηµα που, αντίστροφα, διευρύνει το θέµα, είναι το ότι εξαγορά δεν 

είναι µόνο η µεταβίβαση επιχείρησης ή πακέτου µετοχών. Εξαγορά θα υπάρχει κάθε 

φορά που υπάρχει απόκτηση του ελέγχου επιχείρησης, συνεπώς και αν π.χ. 

επιχείρηση κλείνει και επαναλειτουργεί από τρίτον, αν ο έλεγχος µεταβαίνει σε 

µισθωτή ή επικαρπωτή, αν αναλαµβάνεται εκ νέου η επιχείρηση από τον εκµισθωτή, 

αν δηµόσια αρχή µεταβάλλει το πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρήσει κάποια 



	 17	 	

επιχείρηση2. Λόγω της τεράστιας ποικιλίας τέτοιων ενδεχοµένων δεν είναι δυνατόν 

να επεκταθεί κανείς, είναι ανάγκη όµως να συνειδητοποιηθεί ότι δεν πρέπει να 

υπάρχει προσκόλληση σε νοµικούς χαρακτηρισµούς. 

Στο ίδιο πλαίσιο µπορεί να ειδωθεί και η σχέση των εξαγορών µε τις 

συγχωνεύσεις3. Το φαινόµενο των συγχωνεύσεων και αποκτήσεων (το γνωστό 

«Mergers and Acquisitions») δεν υποδηλώνει πάντοτε δύο ξεχωριστά πράγµατα. Στην 

πραγµατικότητα και οι συγχωνεύσεις µπορεί να αποτελούν εξαγορές. Όχι µόνο όταν 

µία εταιρία απορροφά άλλη, αλλά και στις γνωστές εκείνες περιπτώσεις της 

«συγχώνευσης ίσων». Στις συγχωνεύσεις ίσων καταβάλλεται συνήθως προσπάθεια 

εξισορρόπησης της δύναµης των διοικήσεων των δύο επιχειρήσεων σε ένα σχήµα 

ύπαρξης δύο διοικούντων αρχών, που συχνά είναι προσωρινό. Πράγµατι, η 

ταυτόχρονη ή κατ’ εναλλαγή ύπαρξη δύο διευθυνόντων συµβούλων στην εταιρία που 

προέκυψε από τη συγχώνευση ή η διανοµή προεδρίας και διοίκησης µεταξύ των 

επικεφαλής των δύο παλαιών επιχειρήσεων δεν κρατά πολύ και αργά ή γρήγορα 

αναδεικνύεται εκείνος που στην πραγµατικότητα ασκεί τον έλεγχο, εκείνος δηλαδή 

που στην ουσία εξαγόρασε τον άλλο. Δεν πρέπει να νοηθεί µε αυτά ότι κάθε 

συγχώνευση είναι κατά βάθος µία εξαγορά, απλώς τονίζεται η ανάγκη να µην 

µένουµε προσκολληµένοι σε νοµικούς χαρακτηρισµούς. Γενικότερα, είναι ζήτηµα 

επιχειρηµατικής στρατηγικής το αν σε µία δεδοµένη στιγµή ενδείκνυται απόκτηση, 

συγχώνευση, κοινοπραξία, στρατηγική συµµαχία ή άλλη µορφή συνεργασίας4. 

 Όπως αναφέρθηκε, οι εξαγορές είναι στην επικαιρότητα. Πρόκειται για τάση της 

εποχής δεδοµένων των οικονοµικοπολιτικών συνθηκών, που δεν σηµαίνει βέβαια ότι 

ως φαινόµενο δεν υπήρχαν και στο παρελθόν. Όµως οι εξαγορές έχουν λάβει 

ποσοτικές τουλάχιστον διαστάσεις, που δεν είχαν ποτέ, όταν δε πρόκειται για διεθνείς 

εξαγορές (εξαγορά τράπεζας από άλλη, εξαγορά επιχείρησης ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας από άλλη, εξαγορά πολυεπιχειρησιακού διεθνούς οµίλου από άλλον, 

εξαγορά εκδοτικών συγκροτηµάτων από άλλα, αλλά και εξαγορές των 

εξαγοραζόντων) τα µεγέθη είναι τόσο µεγάλα και οι διακλαδώσεις τόσο πολύπλοκες, 

ώστε το ουσιαστικό δίκαιο να αναδεικνύεται ανεπαρκές. Όποιες στατιστικές µελέτες 

																																																								
2	Χρήσιµη θα είναι εδώ η νοµολογιακή αντιµετώπιση από το ΔΕΚ των περιπτώσεων «µεταβίβασης 
επιχείρησης» στο πλαίσιο της εφαρµογής της Οδηγίας 77/187/ΕΟΚ.	
3	Ε.	Περάκη,	Η	μορφολογία	των	εξαγορών	ΔΕΕ	2001/235		
4	 Για τις κοινοπραξίες (joint ventures) και τις στρατηγικές συµµαχίες (strategic alliances) βλ. 
Reed/Lajoux, The Αrt of M&A, McGraw Hill, New York κ.λπ., 1998, σελ. 825, Tsch?ni, Leverage 
Buy-Out (Zivilrechtliche Aspekte) εις: Mergers and Acquisitions II (επιµ. Tsch?ni), 2000, σελ. 39, 
Jansen, Mergers and Acquisitions3, 2000, σελ. 102-149	
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υπάρχουν για τα ζητήµατα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο σφάλµατος διπλού ή πολλαπλού 

υπολογισµού, όταν δηλαδή µία αποκτώσα µονάδα υπολογίζεται εκ νέου ολόκληρη, 

κάθε φορά που προβαίνει σε νέα απόκτηση5.  

Θα ακολουθήσει αναφορά στις µορφές των εξαγορών. 

 

Δ.2.1. Μορφές εξαγοράς ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους στόχους 

1. Επενδυτική - στρατηγική («ενταξιακή») εξαγορά.  

Επενδυτική εξαγορά είναι η απόκτηση επιχείρησης ως µέσο αυτοτελούς 

κερδοφορίας ή διασποράς κινδύνων. Ευνόητο είναι ότι αν ο αγοραστής εισέρχεται για 

πρώτη φορά στην αγορά, η απόκτηση θα είναι υποχρεωτικά «επενδυτική», όπως 

συµβαίνει µε τις εξαγορές από την διοίκηση ή το προσωπικό (MBO). Σκοπός της 

επενδυτικής εξαγοράς είναι η µέσω µερισµάτων ή µέσω του τιµήµατος µεταπώλησης 

εξόφληση του χρηµατοδότη, µε την ελπίδα κάποιου θετικού υπολοίπου. 

Από την άλλη µεριά, στρατηγική ή ενταξιακή είναι η εξαγορά επιχείρησης 

που στοχεύει να µετατρέψει την τελευταία σε λειτουργικό τµήµα της εξαγοράζουσας 

επιχείρησης (integration)6. Το δίκαιο του ανταγωνισµού αναγνωρίζει τη διαφορά των 

δύο µορφών, µη θεωρώντας συγκέντρωση την απλή επενδυτική εξαγορά, 

τουλάχιστον όσον αφορά τη µέτρηση του µεριδίου αγοράς7. Χαρακτηριστικό της 

στρατηγικής εξαγοράς είναι η παραγωγή συνεργειών κατά το µοντέλο 2+2=5, µέσω 

µιας καλύτερης συνεργασίας των επιµέρους στο πλαίσιο ενός συνόλου και µέσω 

οικονοµιών κλίµακας και αποτελεσµατικότητας σε επίπεδο επιχειρηµατικών 

αποφάσεων, προσωπικού και εξοπλισµού. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε η 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση ασκεί την ίδια δραστηριότητα στην ίδια βαθµίδα µε την 

εξαγοράζουσα (οριζόντια ολοκλήρωση), είτε και διαφορετική, ικανή όµως να 

παραγάγει συνέργειες, όπως είναι π.χ. η αγορά µεταφορικής επιχείρησης από 

παραγωγό προϊόντων ή επιχείρησης µε δίκτυο διανοµής (κάθετη ολοκλήρωση). Η 

κάθετη ολοκλήρωση µπορεί να αφορά και την εξαγορά πραγµατικού ή δυνητικού 

προµηθευτή (vertical backward integration) ή και την εξαγορά πραγµατικού ή 

δυνητικού πελάτη (vertical forward integration). 

Πρέπει να τονισθεί ότι η αντίθεση επενδυτικής - στρατηγικής εξαγοράς δεν 

είναι απόλυτη, ιδίως στις περιπτώσεις των λεγόµενων «διαγώνιων» συγκεντρώσεων, 

																																																								
5	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 906	
6	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 13	
7	Βλ. άρθρο 4β Ν 703/1977, όπως ισχύει σήµερα	
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όταν δηλαδή η εξαγορά αφορά επιχείρηση, που δρα σε άλλη βαθµίδα και σε άλλη 

αγορά. Δεν αποκλείεται όµως η δηµιουργία συνεργειών και σε µία τέτοια περίπτωση, 

π.χ. λόγω των δυνατοτήτων αναδιάρθρωσης της συνολικής χρηµατοδότησης του 

οµίλου8. 

 

2. Ανανεωτικές - συµπληρωµατικές εξαγορές.  

Διακρίνοντας περαιτέρω τις στρατηγικές εξαγορές, µπορούµε να τις ταξινοµήσουµε 

σε ανανεωτικές (complements) και συµπληρωµατικές εξαγορές (supplements), 

ανάλογα µε το αν η εξαγοραζόµενη δραστηριότητα αποτελεί νέα δραστηριότητα για 

την αποκτώσα ή απλώς επέκταση των ήδη υφιστάµενων δραστηριοτήτων. Η 

ανανεωτική εξαγορά περιλαµβάνει και περιπτώσεις εξαγοράς επιχειρήσεων, που 

µπορούν π.χ. να αξιοποιήσουν το υπολειτουργούν εργοστάσιο, τον αδρανή εξοπλισµό 

ή το δίκτυο διανοµής του αγοραστή, ενώ η κατηγορία της συµπληρωµατικής 

εξαγοράς αφορά και την κτήση επιχείρησης, που θα δώσει νέες δυνατότητες χρήσης 

ενός δυνατού σήµατος του αγοραστή ή της τεχνογνωσίας του9. 

 

3. Απόκτηση για άµεση εκµετάλλευση, για εξυγίανση, ή για εξουδετέρωση 

(κλείσιµο). Πρόκειται για διάκριση που σχέση έχει µε τον προορισµό της 

αποκτώµενης επιχείρησης, έχει δε πολλαπλή σηµασία. 

 

Δ.2.2. Μορφές εξαγοράς ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

1. Φιλικές - εχθρικές εξαγορές.  

Η διάκριση αυτή είναι κυρίως γνωστή από τις δηµόσιες προτάσεις για 

εξαγορά τίτλων. Δεν πρέπει να θεωωρηθεί ότι εχθρική είναι η εξαγορά αν αντιτίθεται 

στο συµφέρον της εταιρίας-στόχου. Αντίθετα, η εξαγορά µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκή για τους µετόχους της, όχι όµως για τη διοίκηση και ίσως όχι για το 

προσωπικό, που κατά κανόνα µειώνεται. Εχθρικές χαρακτηρίζονται συνεπώς εκείνες 

οι εξαγορές, που επιχειρούνται παρά την αντίδραση της διοίκησης της εταιρίας-

στόχου. Θα πρόκειται συνήθως για απόκτηση µετοχών εισηγµένων εταιριών, όπου 

λόγω διασποράς η διοίκηση της εταιρίας ασκεί την εξουσία, δεν αποκλείεται όµως 

εχθρική εξαγορά και µη εισηγµένης εταιρίας. 

 
																																																								
8	Βλ. Κουτσούκη, Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, 1997, σελ. 8, 18 επ	
9	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 28	
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2. Αυτοχρηµατοδοτούµενες και χρηµατοδοτούµενες εξαγορές. 

Η αυτοχρηµατοδότηση µιας εξαγοράς µπορεί να έχει δύο έννοιες. Είτε η 

αποκτώσα εταιρία έχει ήδη δικά της χρηµατικά διαθέσιµα για την εξαγορά είτε, σε 

περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος, αναµένεται ότι θα τα έχει, διαµέσου των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων της ίδιας της εξαγοράς, διαµέσου δηλ. των κερδών ή 

της εκποίησης κάποιων στοιχείων ή και της µεταπώλησης ολόκληρης της 

εξαγοραζόµενης επιχείρησης. Η χρηµατοδότηση µιας εξαγοράς µπορεί να γίνει είτε 

διαµέσου αύξησης κεφαλαίου είτε µε τη βοήθεια εξωτερικού δανεισµού. Το 

τελευταίο θα συµβαίνει µε τα «Leveraged Buy-Outs» (LBO). 

 

3. Εσωτερικές - διεθνείς εξαγορές10. 

Το ότι η απελευθέρωση των εµπορικών και συναλλαγµατικών εµποδίων, οι 

νοµισµατικές ενοποιήσεις, η «απορρύθµιση» (deregulation), η ενοποίηση των 

διεθνών λογιστικών standards και άλλα όµοια φαινόµενα ευνοούν τις διεθνείς 

συγχωνεύσεις και αποκτήσεις επιχειρήσεων είναι κοινός τόπος. Οι διεθνείς 

αποκτήσεις και συγχωνεύσεις, µε διάσηµο παράδειγµα (αν και όχι τυχερό, όπως 

φαίνεται) τη συγχώνευση το 1998 της αµερικανικής Chrysler και της γερµανικής 

Daimler-Benz, έχουν δώσει τον τόνο στο σύγχρονο κύµα των εξαγορών. 

Τα προβλήµατα των διεθνών αποκτήσεων και συγχωνεύσεων δεν είναι µόνο νοµικά, 

αλλά και κοινωνικοπολιτικά, εθνικού γοήτρου («flag issue») ή ακόµα εντοπίζονται 

και σε πολιτισµικές διαφορές11. Τα νοµικά προβλήµατα των διεθνών εξαγορών είναι 

µικρότερα εκείνων των διεθνών συγχωνεύσεων, όπου είναι ανάγκη η διαδικασία να 

προβλέπεται από τα δίκαια όλων των leges societatis. Δεν αρκεί δηλ. ένα κράτος να 

επιτρέπει τη συγχώνευση (κυρίως την απορρόφηση) - πρέπει και το δίκαιο της 

απορροφώµενης να επιτρέπει την απορρόφησή της από αλλοδαπή εταιρία, χωρίς να 

λύεται.  

Προσπάθεια για την εξοµάλυνση τουλάχιστον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε 

δυνάµει της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκου Κοινοβούλιου και του 

Συµβούλιου, της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις 

κεφαλαιουχικών εταιρειών και της Οδηγίας 2011/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011 για τις συγχωνεύσεις των 
																																																								
10	Βλ. Kurer, Formen internationaler Unternehmenszusammensch?sse, εις: Mergers and Acquisitions II 
(επιµ. Tsch?ni), 2000, σελ. 141 επ.	
11	Για το ζήτηµα αυτό βλ. Gertsen/S?derberg/Torp, (eds.) Cultural dimensions of international mergers 
and acquisitions, de Gruyter, Berlin/New York, 1998.	
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ανωνύµων εταιρειών. Βέβαια να σηµειωθεί ότι η µεν πρώτη Οδηγία έχει 

ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε τον νόµο 3777/2009 (ΦΕΚ Α΄127/28-7-

2009) ενώ η δεύτερη δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί. Μία λύση του προβλήµατος που 

ανακύπτει στις διασυνοριακές συναλλαγές τέτοιου είδους θα ήταν η µεταφορά της 

έδρας της µιας εταιρίας στο κράτος της άλλης, ώστε στη συνέχεια να αποβαίνει 

δυνατή η συγχώνευση των δύο. Και το ζήτηµα αυτό όµως αµφισβητείται έντονα, στο 

χώρο δε του ευρωπαϊκού δικαίου κάτι τέτοιο δεν είναι σήµερα εφικτό, όπως έχει 

νοµολογηθεί από το ΔΕΚ στην υπόθεση Daily Mail12, και παρά την σηµαντική 

απόφαση Centros13, που δέχθηκε τη δυνατότητα υποκαταστήµατος σε χώρα, όπου 

λαµβάνει χώρα η µοναδική δραστηριότητα της εταιρίας.  

Ωστόσο η επίτευξη αποτελεσµάτων όµοιων µε εκείνα της συγχώνευσης θα 

είναι δυνατή µε άλλες λύσεις, όπως είναι π.χ. συµβατικές διευθετήσεις οριζόντιας 

οργάνωσης και συνεργασίας (π.χ. κοινή διοίκηση), µε ή χωρίς αµοιβαίες συµµετοχές 
14, εξωεταιρικές συµβάσεις, ίδρυση κοινής holding15, που θα αποκτήσει τις εταιρίες ή, 

αντίστροφα, ίδρυση κοινής θυγατρικής. Μία άλλη επινόηση, την οποία το υπάρχον 

νοµοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας δεν επιτρέπει, είναι η δίδυµη µετοχή (stapled stock, 

Zwillingsaktie)16, µετοχή δηλ. που ενσωµατώνει δικαίωµα συµµετοχής ταυτόχρονα 

σε περισσότερες εταιρίες, που µπορούν να ανήκουν σε διαφορετικά κράτη. 

 

3. Μερική - ολική εξαγορά. 

Μερική θα είναι η εξαγορά κατά τρεις εκδοχές: Αν αφορά, πρώτον, συγκεκριµένα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία µπορεί να εξαντλούν το ενδιαφέρον 

του αποκτώντος, ή ορισµένα υποκαταστήµατα ή ορισµένες µόνο λειτουργίες, όπως 

είναι η παραγωγή και εµπορία. Σε µία τέτοια περίπτωση γεννάται νοµικό πρόβληµα, 

αν ορισµένα στοιχεία µπορεί να αποκτηθούν χωρίς την επιχείρηση: Διαφοροποιηµένη 

απάντηση υπάρχει για το δικαίωµα µίσθωσης, το σήµα, την επωνυµία, τις άδειες 

εκµετάλλευσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ιδιαιτερότητα εµφανίζεται και στο δίκαιο 

																																																								
12	Βλ. ΔΕΚ Υπόθ. C-81/1987, απόφ. 27.9.1988, Daily Mail, Συλλ. 5483 = ΕΕΕυρΔ 1991, 181, επίσης 
ΔΕΚ Υπόθ. C-102/1987 ΕυΒ 1990, 248.	
13	 Βλ. ΔΕΚ Υπόθ. C-212/1997, απόφ. 9.3.1999, Centros, ΔΕΕ 1999, 610, σχ. Τζουγανάτου και 
Κυριακάκη = Κοινοδίκιον 2000, 102 µε σηµ. Κατσιγιαννάκη, σχετικά δε Τουντόπουλου, ΔΕΕ 1999, 
1118	
14	Βλ. Kurer, ό.π., σελ. 145 επ.	
15	Βλ. Tschni, bernahme- und Zusammenschlussformen εις: Mergers and Acquisitions (επιµ. Tschni), 
1998, σελ. 46, Kurer, ό.π., σελ. 149	
16	 Βλ. Kurer, ό.π., σελ. 149 επ., Plattner, Die Zwillingsaktie. Ein Beitrag zum Recht der 
Unternehmenszusammenhang, 1970	
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του ανταγωνισµού (βλ. άρθρο 4στ παρ. 3 Ν 703/1977). Δεύτερον, µερική εξαγορά 

µπορεί να αποτελέσει η απόκτηση ποσοστού µόνο των µετοχών, µε διαβαθµίσεις αν 

πρόκειται απλώς για πλειοψηφικό πακέτο, για πακέτο που εξασφαλίζει και 

καταστατική πλειοψηφία ή και για πακέτο που αποκλείει την άσκηση δικαιωµάτων 

µειοψηφίας (άρα κατά κανόνα άνω του 95%). Τρίτον, η µερική εξαγορά µπορεί να 

αφορά το βαθµό ολοκλήρωσης της ένταξης. Η ένταξη δηλ. µπορεί να είναι µείζων, 

µεσαία ή ελάχιστη, ανάλογα µε το βαθµό κεντρικής και συνολικής ή αντίθετα 

αποκεντρωµένης λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Όπως είναι προφανές, 

πρόκειται καθαρά για επιχειρηµατική απόφαση, εξαρτώµενη από οργανωτικές 

παραµέτρους, αλλά και παραµέτρους εταιρικής κουλτούρας17. 

 

4. Ελεύθερη - υποχρεωτική εξαγορά.  

Η εξαγορά µπορεί να είναι υποχρεωτική σε ορισµένες περιπτώσεις, π.χ. αν 

κάποιος έχει το 50% εισηγµένης εταιρίας, οπότε είναι υποχρεωµένος να κάνει 

δηµόσια πρόταση για την απόκτηση και των λοιπών µετοχών18. Υποχρεωτική 

πώληση, όχι όµως και υποχρεωτική εξαγορά, αποτελεί η «αποσυγκέντρωση», που 

µπορεί να διαταχθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά το άρθρο 4ε παρ. 4 Ν 

703/1977. 

 

Δ.2.3. Νοµική µορφολογία 

 

Η νοµική µορφολογία εκδηλώνεται µε πληθώρα νοµικών τρόπων απόκτησης 

επιχείρησης. Η κατάταξη των µέσων αυτών µπορεί να γίνει κατά ποικίλους τρόπους. 

Μία δυνατή κατάταξη θα ήταν εκείνη που αντιστοιχεί στο εάν η νοµική µέθοδος είναι 

ουδέτερη (όπως π.χ. η πώληση) ή αφορά µία κατά κυριολεξία εξαγορά (όπως π.χ. οι 

δηµόσιες προτάσεις). Ωστόσο η κατάταξη αυτή είναι απλώς εποπτική και δεν 

συνδυάζεται µε νοµικές συνέπειες. Πιο σηµαντική φαίνεται η διάκριση ανάλογα µε 

το αν χρησιµοποιούνται µέσα του ενοχικού δικαίου, δηλ. βασικά η πώληση, ή µέσα 

του εταιρικού δικαίου, π.χ. απόκτηση ελέγχου στην εταιρία- στόχο µέσω αύξησης του 

µετοχικού κεφαλαίου αυτής και κάλυψη του από τον επενδυτή. Ουσία της διάκρισης 

είναι το αν τελικά υπάρχει κάποιος, που βαρύνεται µε ευθύνες πωλητή για 
																																																								
17	Βλ. Jansen, Mergers and Acquisitions3, 2000, σελ. 217 επ., Steinh?cker, Mergers and Acquisitions: 
Strategische Planung von Firmen-?bernahmen, Dusseldorf 1998, σελ. 118, όπου και διάφορα µοντέλα 
έντασης της ένταξης («stand alone», συµβίωση, απορρόφηση, κ.λπ.).	
18	Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/195/19.7.2000 ΦΕΚ Β' 1030/22.8.2000, άρθρο 5.	
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ελαττώµατα της µεταβιβαζόµενης επιχείρησης ή όχι. Σε µία πρόσθετη οµάδα, που 

έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα αναφερθούν ο πλειστηριασµός, η ιδιωτικοποίηση και 

η επιδίκαση επιχείρησης. 

 

Α. Εξαγορά µε µέσα του κοινού δικαίου 

1. «Asset deal» - «share deal».  

Το βασικό δίληµµα νοµικής τεχνικής µε µέσα του κοινού δικαίου είναι το αν θα 

µεταβιβασθούν τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία που συνθέτουν την επιχείρηση 

(«απόκτηση επιχείρησης» - «asset deal»), τα οποία µετά την απόκτηση 

ενσωµατώνονται στον ισολογισµό του αγοραστή µαζί µε τα αντίστοιχα δικά του ή αν 

θα µεταβιβασθούν µετοχές του εταιρικού φορέα της επιχείρησης («απόκτηση 

µετοχικού ελέγχου» - «share deal»), που εφεξής θα εµφανίζονται στον ισολογισµό 

του αγοραστή ως «συµµετοχές»19. 

Η βασική διαφορά των δύο τεχνικών εντοπίζεται στην αδυναµία της µε µία 

πράξης απόκτησης των στοιχείων της επιχείρησης, ενώ η µεταβίβαση του µετοχικού 

ελέγχου, υλοποιούµενη µε µόνη τη µεταβίβαση των µετοχών, απλουστεύει κατά πολύ 

και τη σύµβαση αλλά και το λεγόµενο closing, την τελική δηλαδή φάση της 

συναλλαγής, όπου γίνεται η µεταβίβαση του πωλούµενου και καταβάλλεται το 

τίµηµα. Έτσι αποφεύγονται ορισµένα από τα µειονεκτήµατα της απόκτησης 

ενεργητικού, όπως είναι η χρονοβόρα, δαπανηρή και πολύπλοκη µεταβίβαση των 

κατ’ ιδίαν στοιχείων, κατά τις δικές του το καθένα διατυπώσεις, η 

αναδιαπραγµάτευση των κατά κανόνα µη µεταβιβαζόµενων συµβατικών σχέσεων20, 

ορισµένες από τις οποίες (π.χ. συµφωνίες αποκλειστικότητας) µπορεί να είναι 

εξαιρετικά κρίσιµες για την υπόσταση της επιχείρησης, η παράκαµψη αδυναµίας 

εκχώρησης ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ή διοικητικών αδειών. Όλα αυτά 

οφείλονται στο ότι, όπως είναι γνωστό, η µεταβίβαση επιχείρησης δεν προβλέπεται 

																																																								
19	Βλ. Περάκη, Γενικό µέρος του ΕµπΔ, 1999, σελ. 378. Για τη µεταβίβαση επιχείρησης, εκτός από τα 
γενικά συγγράµµατα βλ. Paillusseau/Caussain/Lazarski/Peyramaure, Cession d’entreprise4, Dalloz, 
Paris 1999, Hommelhoff, Der Unternehmenskauf als Gegenstand der Rechtsgestaltung, ZHR 1986, 
254, Holzapfel/P?llath, Unternehmenskauf in Recht und Praxis9, Kοln 2000	
20	Π.χ. άρθρο 12 ΠΔ 34/1997 για την υπό προϋποθέσεις µεταβίβαση της µισθωτικής σχέσης και άρθρο 
12 Ν 2496/1997 για τη διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση, όταν πρόκειται για ασφαλίσεις ζηµιών και 
όχι ασφαλίσεις προσώπων (βλ. σχετικά Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ασφαλιστική σύµβαση, 2000, σελ. 
91). Διαφορετική ρύθµιση (:υπεισέλευση του αποκτώντος στις έννοµες σχέσεις της επιχείρησης) 
περιέχει το άρθρο 17 ΣχΕµπΚ. Για τις συµβάσεις εργασίας ισχύουν ειδικές ρυθµίσεις, υπόψη δε και η 
ΑΚ 479	
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από το νόµο ως ρυθµιζόµενη σύµβαση - κάτι που αντίθετα προβλεπόταν στο 

ΣχΕµπΔ21. 

Είναι εποµένως κατανοητό γιατί γενική µορφή πώλησης επιχείρησης (µερικής 

ή ολικής) είναι σήµερα η µεταβίβαση µετοχών, που εξασφαλίζει τη συνολικότητα της 

µεταβίβασης. Δεν πρέπει όµως να θεωρηθεί  ότι οι συµβατικές ρήτρες 

απλουστεύονται σε αντίστοιχο βαθµό, αφού και στη σύµβαση µεταβίβασης µετοχών 

περιέχονται λεπτοµερείς διατάξεις για την οικονοµική και λογιστική κατάσταση της 

εταιρίας, περιγράφονται το ενεργητικό και το παθητικό της, οι εκκρεµείς συµβάσεις 

και οι δίκες, δηλώνεται η νόµιµη λειτουργία της εταιρικής επιχείρησης, περιέχονται 

εγγυητικές δηλώσεις (πρβλ. τις «clauses de garantie du passif»22) και αναλαµβάνονται 

από πλευράς του πωλητή υποχρεώσεις και ευθύνες, έτσι ώστε τελικά η µεταβίβαση 

των µετοχών να είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απλή µεταβίβαση των τίτλων. 

Δεν αποκλείεται µάλιστα ένας νοµικός έλεγχος να είναι εκτενέστερος σε µία 

µεταβίβαση µετοχών, αφού εκτός από την έρευνα ενεργητικού και παθητικού, που θα 

αντιστοιχούσε σε ένα asset deal, περιλαµβάνει και την εξέταση της νόµιµης 

υπόστασης και λειτουργίας του εταιρικού φορέα. Δεν πρέπει πάντως να λησµονείται 

ότι εκτός από τον πωλητή, ευθύνες διατηρεί - απέναντι στην εταιρία βέβαια, αλλά 

ουσιαστικά απέναντι στον αγοραστή - και το µέχρι την αγορά διοικητικό συµβούλιο 

της εξαγοραζόµενης εταιρίας, αν και συχνά ο εξαγοράζων θα παρέχει µε τη σύµβαση 

σχετική απαλλαγή. 

Όµως το asset deal µπορεί να είναι ενδεδειγµένο ή και απαραίτητο, αν η 

εξαγορά αφορά τµήµα µόνο του ενεργητικού µιας επιχείρησης, αν η φορολογική 

µεταχείριση είναι ευνοϊκότερη (π.χ. όταν ο φόρος 5% για µεταβίβαση των µετοχών 

είναι υψηλότερος από την εναλλακτική επιβάρυνση για τη µεταβίβαση των στοιχείων 

της επιχείρησης - κυρίως δηλαδή αν δεν υπάρχουν ακίνητα, πρέπει δε να υποµνησθεί 

ότι σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης ΦΠΑ δεν οφείλεται), όταν η επιχείρηση 

αποκτάται για σκοπούς εξυγίανσης, όταν οι πωλητές των µετοχών είναι πολλοί και 

επιβάλλεται πολυµερής διαπραγµάτευση, ενώ το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας 

θα ήταν προθυµότερο να συνεργασθεί στη µεταβίβαση των στοιχείων της 

																																																								
21	 Άρθρα	 10	 επ.,	 σχετικά	 δε	 βλ.	Μάζη,	 Η	 επιχείρηση	 και	 η	 εμπoρική	 πίστη	 με	 τo	 Σχέδιo	 τoυ	 vέoυ	
ΕμπΚ,	 1988,	 Μούζουλα,	 Η	 σύγχρονη	 προβληματική	 της	 επιχείρησης	 -	 σκέψεις	 με	 αφορμή	 το	 νέο	
ΣχΕμπΚ,	ΕλΔ	1996,	27,	Σκαλίδη,	Η	ρύθμιση	της	επιχείρησης	στo	ΣχΕμπΚ,	τιμ.	τόμ.	Δελoύκα,	1989,	σελ.	
907.	
22	 Βλ. Merle, Societes commerciales, 1998, σελ. 741 επ. Βλ. και B?ckli, Gewahrleistungen und 
Garantien in Unternehmenskaufvertr?gen, εις: Mergers and Acquisitions (επιµ. Tschni), 1998,  σελ. 59 
επ	
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επιχείρησης κ.λπ. Ειδικό πρόβληµα της τελευταίας περίπτωσης είναι το αν σε 

περίπτωση εκποίησης της εταιρικής επιχείρησης από το διοικητικό συµβούλιο είναι 

αναγκαία η συναίνεση της γενικής συνέλευσης των µετόχων. Το ζήτηµα αυτό δεν 

έχει πλήρως αποσαφηνισθεί23, η σκοπιµότητα όµως µιας τέτοιας συναίνεσης δεν 

καταλείπει αµφιβολίες. Δεν πρέπει ακόµη να λησµονείται η διάταξη του άρθρου 479 

του Αστικού Κώδικα, σύµφωνα µε την οποία µία µεταβίβαση επιχείρησης έχει ως 

αποτέλεσµα την «έως την αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων» ευθύνη του 

αποκτώντος για τα χρέη της επιχείρησης, ενώ η µεταβίβαση µετοχών διατηρεί 

ανέπαφα τα χρέη του νοµικού προσώπου. 

Τόσο η απόκτηση επιχείρησης όσο και η απόκτηση µετοχικού ελέγχου 

αποτελούν µεθόδους του κοινού δικαίου, µε εφαρµογή των περί πωλήσεως 

διατάξεων. Πράγµατι γίνεται δεκτό ότι και στη δεύτερη περίπτωση ο µεταβιβάζων 

τον εταιρικό έλεγχο (θα πρέπει όµως να πρόκειται πράγµατι για τον πλήρη εταιρικό 

έλεγχο) θα πρέπει να εξοµοιώνεται µε τον πωλητή επιχείρησης και να ευθύνεται για 

τυχόν ελαττώµατα της εταιρικής επιχείρησης24. 

 

2. Εισφορά σε εταιρία.  

Μία άλλη µορφή απόκτησης επιχείρησης µε τα µέσα του ενοχικού δικαίου 

είναι η εισφορά της σε εταιρία είτε κατά την ίδρυση της τελευταίας είτε σε αύξηση 

του κεφαλαίου της25. Πρόκειται για πληθώρα µορφών, που περιλαµβάνουν εισφορές 

ολόκληρης επιχείρησης ή κλάδων, θυγατρικοποιήσεις δραστηριοτήτων, 

υποκαταστηµάτων κ.λπ., που στη συνέχεια µπορούν να µεταβιβασθούν σε τρίτους µε 

share deal. Βέβαια υπάρχει η άποψη (υποστηριζόµενη και από τη Διοίκηση), ότι η 

εισφορά σε ανώνυµη εταιρία «δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία της 

πώλησης ή της ανταλλαγής»26. Αυτό είναι καταρχήν ακριβές, και θα σήµαινε ότι η 

																																																								
23	Σχετικά βλ. ΑΠ 1353/97 ΔΕΕ 1997,1175 = ΕΕµπΔ 1998, 85 µε σχ. Δρυλλεράκη. Μετά: ΑΠ Ολ 
26/1998 ΔΕΕ 1998, 851 = ΕΕµπΔ 1998, 553 σχ. Δρυλλεράκη = ΕλΔ 1998, 801 = ΕπισκΕΔ 1998, 694 
µε σχ. Παµπoύκη = ΝoΒ 1999, 23. Για την αρµοδιότητα της ΓΣ για παραχώρηση εταιρικής περιουσίας 
σε τρίτο βλ. Γεωργακόπουλο, ΑΕ ΙΙ, 266.	
24	Για το ζήτηµα βλ. Περάκη, Γενικό µέρος ΕµπΔ, 1999, σελ. 378, µε παραπέρα βιβλιογραφία, ιδίως Ν. 
Ρόκα, Στoιχεία ΕµπΔ, 1998, σελ. 43, Λιακόπoυλo, Η ευθύvη τoυ πωλητoύ µετoχώv δι’ ελαττώµατα 
της επιχειρήσεως, Ζητήµατα ΕµπΔ I, 1985, σελ. 348, τov ίδιo, Γεvικό ΕµπΔ, 1998, σελ. 251, ΑΠ 
1110/1990 ΔΣ ΑΕ και ΕΠΕ, 1992, 12.	
25	Βλ. σχετικά Γεωργακόπουλο, Το δίκαιον των εταιριών, ΙΙ, 1972, σελ. 224 επ., Νισυραίο, ΔικΑΕ, Ια, 
9, 38, Περάκη, Γενικό Μέρος ΕµπΔ, 1999, σελ. 380. ΣτΕ 1253/1972 ΕΕµπΔ 1973, 363. Για την 
εισφορά της εταιρικής επιχείρησης σε άλλη εταιρία κατά την εκκαθάριση ΑΕ, βλ. Σκούρα, Η 
νοµοθετική παρέµβαση στο δίκαιο των ΑΕ µε το Ν 2339/ 95, 1996, σελ. 121	
26	ΥπΟικ 1105373/11006πε/Β' 0012/Πολ.1033/25.1.2000, ΦορΕπιθ 2000, 550. Με βάση την εγκύκλιο 
αυτή η εισφορά µετοχών δεν υποβάλλεται στο φόρο 5% (Ν 2753/1999), διότι δεν αποτελεί πώληση	
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µεταβίβαση επιχείρησης διαµέσου εισφοράς θα έπρεπε να καταταγεί στους εταιρικού 

δικαίου τρόπους απόκτησης. Δεν πρέπει όµως να λησµονείται ότι, για τα ελαττώµατα 

της εισφοράς, το άρθρο 744 ΑΚ παραπέµπει στις διατάξεις περί πωλήσεως, αν η 

εισφορά συνίσταται στην κυριότητα πράγµατος. Κατ’ ορθή άποψη, η διάταξη αυτή 

εφαρµόζεται και στην ανώνυµη εταιρία, όπου δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις, αν 

και η ευθύνη του εισφέροντος θα είναι απλώς αποζηµιωτική, χωρίς δηλαδή να τίθεται 

ζήτηµα µείωσης του τιµήµατος ή αναστροφής27. Ενόψει τούτων φαίνεται ότι η 

εισφορά επιχείρησης σε ανώνυµη εταιρία, παρ’ όλες τις ιδιαιτερότητές της28, 

αποτελεί µεν πράξη που εµπλέκεται στον εταιρικό µηχανισµό, ότι όµως έχει 

υπόβαθρο ενοχικού δικαίου, το οποίο και καθορίζει τις ευθύνες λόγω ελαττωµάτων. 

 

3. Εξωεταιρικές συµβάσεις.  

Μία ακόµη δυνατότητα απόκτησης επιχείρησης µε µέσα ενοχικού δικαίου 

προσφέρουν οι εξωεταιρικές συµβάσεις29. Πρόκειται για συµβατική τεχνική, µε την 

οποία ο ελέγχων την εταιρία αναλαµβάνει να ασκεί τα µετοχικά του δικαιώµατα µε 

βάση τις εντολές τρίτου, κατά τέτοιο τρόπο και σε τέτοια έκταση, ώστε στην ουσία ο 

τρίτος να αποκτά τον εταιρικό έλεγχο, χωρίς περιουσιακή µεταβίβαση. Ένα τέτοιο 

σχήµα, που θυµίζει αφανή εταιρία, εµφανίζεται µεν ως εξεζητηµένο, µπορεί όµως να 

λειτουργήσει τουλάχιστον µεταβατικά, πριν από µία πραγµατική µεταβίβαση. Από 

την άλλη µεριά, η συµβατική ανάθεση της διοίκησης της εταιρίας σε τρίτους 

(management contract)30 µπορεί να ισοδυναµεί και αυτή µε εξαγορά ή συχνότερα 

προάγγελος εξαγοράς, δεν υποδηλώνει όµως αναγκαία πρόθεση να συµβεί κάτι 

τέτοιο. 

Θα πρέπει εδώ να προστεθεί ότι στην Ελλάδα δεν προβλέπονται νοµοθετικά 

εταιρικοί τρόποι σύνδεσης επιχειρήσεων, τύπου «Konzern», όπως στη Γερµανία 

																																																								
27	Βλ. Γεωργακόπουλο, ΑΕ ΙΙ, 223	
28	Για τις οποίες βλ. Γεωργακόπουλο, ΑΕ ΙΙ, 224-226	
29	Για τις οποίες γενικά βλ. Περάκη, Εvoχικαί δεσµεύσεις τoυ δικαιώµατoς ψήφoυ τoυ µετόχoυ, 1976, 
Μιχαλόπoυλo, Ζητήµατα εξωεταιρικώv συµφωvιώv, ΕΕµπΔ 1992, 345, Μoύζoυλα, Η εφαρµoγή της 
αρχής της αυτovoµίας της ιδιωτικής βoύλησης στo δίκαιo της ΑΕ, Σύγχρovα ζητήµατα εταιρικoύ 
δικαίoυ, 4o Παvελλήvιo Συvέδριo ΕµπΔ, 1995, σελ. 241, Κεφαλέα, Εξωεταιρικαί συµφωvίαι µετόχωv 
ΑΕ, ΕΕµπΔ 1971, 182, Αυγητίδη, εις ΔικΑΕ, τόµ. 4, 2000, 30 αριθµ. 10 επ.	
30	Βλ. σχετικά π.χ. Γεωργακόπoυλo, Γεvικό µέρoς, 1995, σελ. 238, τον ίδιο, Το δίκαιον των διαρκών 
ενοχών, 1979, σελ. 47, τον ίδιο, Εταιρίες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 1996, σελ. 373, Παµπούκη, 
Ένταξη ανώνυµης εταιρίας σε όµιλο πολυεθνικό, 1989, σελ. 63 επ., Merle, Contrat de management et 
organisation des pouvoirs dans les societes anonymes, D. 1975 Chr. 245, νοµολογιακά δε 
παραδείγµατα βλ. εις ΑΠ 17/1985 ΔΕΝ 1986, 1027, ΜΠρΣύρ 490/1997 ΔΕΕ 1998, 607 µε σχ. 
Μούζουλα, εις ΔΕΕ 1998, 852.	
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(παρ. 15 επ., 291 επ. AktG)31, πολλές όµως από τις εταιρικού δικαίου συνδέσεις ή 

άλλες διευθετήσεις µπορούν να επιτευχθούν µε πιο χαλαρές εξωεταιρικές συµβάσεις. 

 

Β. Εξαγορά µε µέσα του εταιρικού δικαίου 

 

1. Είσοδος σε εταιρία µέσω εγγραφής στο κεφάλαιο.  

Αντί να αποκτήσει κανείς εταιρία διαµέσου αγοράς των µετοχών της, που αποτελεί, 

όπως αναφέρθηκε, εξαγορά µε µέσα του ενοχικού δικαίου, µπορεί να αποκτήσει 

µετοχές και µάλιστα οποιοδήποτε πλειοψηφικό ποσοστό συµµετέχοντας σε αύξηση 

κεφαλαίου. Προϋπόθεση βέβαια θα είναι η παραίτηση των παλαιών µετόχων από το 

δικαίωµα προτίµησης ή ο έγκυρος αποκλεισµός τούτου (βλ. άρθρο 13 παρ. 6 Ν 

2190/1920). Παρά την οµοιότητα της τεχνικής (αντί να αποκτήσει κανείς µετοχές 

παράγωγα, τις αποκτά πρωτότυπα), η συζητούµενη µέθοδος δεν γεννά ευθύνες 

«πωλητή», ούτε υπάρχει καν τέτοιος, και συνεπώς, αν εκ των υστέρων η εταιρία 

εµφανίζεται σε χειρότερη οικονοµική ή επιχειρησιακή κατάσταση από την 

αναµενόµενη, µόνη θεραπεία θα είναι οι ευθύνες της διοίκησης, οι οποίες όµως, και 

µέχρι να ξεκαθαρίσει το ζήτηµα της αγωγής του µετόχου για έµµεση ζηµία 
																																																								
31	Κατά την έβδοµη (83/349/ΕΟΚ) εταιρική Οδηγία, για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς (άρθρο 1 
παρ. 1γ), η «κυριαρχική επιρροή», που αποτελεί προϋπόθεση ενοποίησης, µπορεί να είναι δυνατή 
«δυνάµει συµβάσεως που έχει συναφθεί µε την επιχείρηση αυτή ή δυνάµει όρου του καταστατικού και 
εφ’ όσον το δίκαιο από το οποίο διέπεται η θυγατρική αυτή επιχείρηση επιτρέπει την υπαγωγή της σε 
παρόµοιες συµβάσεις ή όρους του καταστατικού». Η Οδηγία αναφέρεται συνεπώς σε σύµβαση 
εταιρικού (όπως στο γερµανικό δίκαιο, βλ. 17, 291 AktG, «Beherrschungsvertrag», 290 HGB), και όχι 
εξωεταιρικού δικαίου (όπως συµβαίνει µε ενοχικές συµβάσεις µεταξύ µετόχων περί ψήφου), ή σε 
διάταξη του καταστατικού, και όχι ρήτρα εξωκαταστατική (έστω και συνηµµένη σε ένα έγγραφο µε το 
καταστατικό). Προστίθεται µάλιστα στην Οδηγία ότι, αν το δίκαιο κράτους µέλους δεν προβλέπει 
παρόµοιες συµβάσεις ή καταστατικές ρήτρες, το εν λόγω κράτος δεν υποχρεούται (χωρίς όµως και να 
αποκλείεται) να προβλέψει την περίπτωση της κυρίαρχης επιρροής ως θεµελιωτική της σχέσης 
µητρικής-θυγατρικής και άρα της υποχρέωσης ενοποίησης. Πράγµατι, το ελληνικό δίκαιο δεν γνωρίζει 
τέτοιες συµβάσεις ή καταστατικές ρήτρες, προφανώς δε µε το δεδοµένο αυτό το άρθρο 42ε παρ. 5 περ. 
α', στ', εε' Ν 2190/1920 δεν αναφέρει ότι η κυρίαρχη επιρροή πρέπει να στηρίζεται σε τέτοιου είδους 
µηχανισµούς. Επιτρεπτά όµως ο Έλληνας νοµοθέτης επέλεξε την προσθήκη και αυτής της περίπτωσης 
στον κατάλογο των λόγων ύπαρξης σχέσης µητρικής-θυγατρικής. Μάλιστα προσδιόρισε την κυρίαρχη 
επιρροή σε σχέση όχι µε τα µέσα αλλά τα πεδία άσκησής της («...κυρίαρχη επιρροή στη διοίκηση ή τη 
λειτουργία της τελευταίας...»). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 96 παρ. 1 Ν 2190/1920 επεκτείνει 
την υποχρέωση ενοποίησης και σε περιπτώσεις αντίστοιχες της Οδηγίας (όταν µία επιχείρηση έχει 
θέσει µία ή περισσότερες επιχειρήσεις υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συµβάσεως που έχουν συνάψει ή 
σύµφωνα µε όρους του καταστατικού των τελευταίων), αυτό όµως έγινε για απλή εναρµόνιση µε την 
Οδηγία και δεν αποτελεί ρύθµιση του φαινοµένου των συµβάσεων εξουσίασης ή διαχείρισης (βλ. 
σχετικά Παµπούκη, Ένταξη ανώνυµης εταιρίας σε όµιλο πολυεθνικό, 1989, σελ. 104: «ο νόµος µας 
λοιπόν “γνωρίζει” σήµερα τη σύµβαση εξουσίασης µα δεν την αναγνωρίζει» - βλ. όµοια παρατήρηση 
για το «control contract» της αγγλικής Companies Act 1985 (section 258) από Gower/Davies, 
Principles of Modern Company Law, 1997, σελ. 160 σηµ. 79). Τα παραπάνω ισχύουν και για τα 
«δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις 
συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης» (άρθρο 4 παρ. 3 εδ. β' Ν 703/ 1977, βλ. 
και άρθρο 4στ παρ. 5 του ίδιου νόµου).	
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(derivative action)32, θα υπάρχουν καταρχήν απέναντι στην εταιρία και όχι τους 

µετόχους. Βέβαια, δεν αποκλείεται να υπάρξουν τελικά ευθύνες πωλητή, αν η 

εγγραφή του νέου µετόχου σε αύξηση κεφαλαίου συνοδευθεί από σύµβαση, µε 

εγγυητικές δηλώσεις των παλαιών µετόχων, οπότε όµως ακριβώς οι ευθύνες θα 

ανακύπτουν από τη σύµβαση και όχι το εταιρικό δίκαιο. 

 

2. Συγχώνευση.  

Κατ’ εξοχήν τρόπος εταιρικού δικαίου για µεταβίβαση επιχειρήσεων είναι η 

συγχώνευση, κορυφαία µορφή καθολικής διαδοχής στις εταιρίες. Η συγχώνευση είναι 

ένας αποτελεσµατικός και σχετικά οικονοµικός τρόπος για να περιέλθει ο έλεγχος 

µιας επιχείρησης σε κάποια άλλη. Όπως και στην αρχή αναφέρθηκε, ακόµη και η 

συγχώνευση «ίσων», µε ίδρυση νέας εταιρίας, µπορεί να κρύβει εξαγορά. Η 

συχνότερη περίπτωση εξαγοράς µέσω συγχώνευσης θα παίρνει πάντως τη µορφή της 

απορρόφησης. 

Με την απορρόφηση περιέρχεται η εξαγοραζόµενη επιχείρηση στην 

απορροφώσα (forward merger). Δεν αποκλείεται όµως και το αντίστροφο - η 

εξαγοράζουσα να απορροφηθεί από την αποκτώµενη επιχείρηση. Στη γνωστή ως 

«αντίστροφη συγχώνευση» (reverse merger)33, σε µία πρώτη φάση οι µέτοχοι του 

αγοραστή αποκτούν µετοχές (και µάλιστα τον έλεγχο) της εξαγοραζόµενης εταιρίας, 

ενώ οι µέτοχοι της εξαγοραζόµενης απέρχονται έχοντας εισπράξει το τίµηµα. Αφού 

συµβεί αυτό, η εξαγοραζόµενη απορροφά την εξαγοράζουσα. Ο µηχανισµός της 

συγχώνευσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε πολλές άλλες παραλλαγές, 

ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε µεταβίβαση ενεργητικού. Μπορεί π.χ. να συσταθεί 

θυγατρική, µε εισφορά κλάδου ή και ολόκληρης της επιχείρησης, που αυτή - η 

θυγατρική - θα συγχωνευθεί µε την εξαγοράζουσα (subsidiary merger) ή, µε 

µηχανισµό όµοιο µε αυτόν που µόλις εκτέθηκε, θα απορροφήσει την εξαγοράζουσα 

(reverse subsidiary merger). 

Από πολλές πλευρές, και ο µηχανισµός της συγχώνευσης µοιάζει µε τη 

µεταβίβαση µετοχών. Παρά το άρθρο 75 παρ. 3 Ν 2190/1920, που απαιτεί την 

τήρηση των τυχόν ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη µεταβίβαση 

ορισµένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. των ακινήτων), και η συγχώνευση, όπως και 

																																																								
32	 Βλ. (ενδεικτικά) Μούζουλα, εις ΔικΑΕ, τόµ. 3, 2000, 22β, αριθµ. 4 επ., µε την παραπέρα 
βιβλιογραφία	
33	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 262	
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η µεταβίβαση του µετοχικού ελέγχου, αποφεύγει πολλά προβλήµατα που παρουσιάζει 

η µεταβίβαση ενεργητικού. Όµως η συγχώνευση είναι άλλο από την απόκτηση 

µετοχών κι αυτό φαίνεται καθαρά από το ότι (µε την επιφύλαξη συνοδευτικών 

ενοχικού δικαίου συµβάσεων) η εταιρία που απορροφάται µε το µηχανισµό της 

συγχώνευσης ή οι µέτοχοί της δεν ευθύνονται για ελαττώµατα της επιχείρησης, σε 

αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µε τη µεταβίβαση του µετοχικού ελέγχου. 

 

3. Συγχώνευση θυµίζουν και άλλες µορφές εξαγοράς.  

Ο Ν 2190/1920 (άρθρο 79) προβλέπει ρητά ως πράξη που «εξοµοιώνεται µε 

τη συγχώνευση µε απορρόφηση» την εξαγορά του ενεργητικού και παθητικού 

εταιρίας από άλλη, µε την έννοια ότι η τελευταία λύεται, χωρίς να λάβει αντίτιµο της 

µεταβίβασης, διότι το τελευταίο αποδίδεται στους µετόχους της, που έτσι χάνουν τα 

µετοχικά τους δικαιώµατα. Ένας άλλος τρόπος που λειτουργεί ως συγχώνευση είναι η 

αποκαλούµενη µη γνήσια συγχώνευση («unechte Fusion»), έννοια γειτονική της 

«καταχρηστικής» συγχώνευσης, δηλ. της µη προβλεπόµενης από το νόµο 

συγχώνευσης διαφορετικού τύπου εταιριών34. Ως µη γνήσια συγχώνευση ορίζεται η 

απόκτηση της εταιρικής επιχείρησης από την εξαγοράζουσα εταιρία, έναντι µετρητών 

ή - και αυτό είναι πιο ενδιαφέρον - µετοχών της εξαγοράζουσας. Στη συνέχεια η 

εξαγορασθείσα εταιρία λύεται και κατά την εκκαθάριση τα µετρητά ή και οι µετοχές 

διανέµονται στους µετόχους, έτσι ώστε τελικά, αν διανέµονται µετοχές, οι µέτοχοι 

της εξαγορασθείσας εταιρίας να γίνονται µέτοχοι της αγοράστριας, αποτέλεσµα 

όµοιο µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση35. Υπάρχουν όµως και άλλες µέθοδοι 

ενοποίησης επιχειρήσεων, που ως τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα µπορεί να έχουν τη 

θέση υπό έλεγχο επιχείρησης από άλλη36. 

 

4. Διάσπαση.  

Μορφή αντίστροφης συγχώνευσης, ταυτόχρονα όµως απόκτησης επιχείρησης, 

είναι η διάσπαση (άρθρα 81 επ. Ν 2190/1920), όπου µία εταιρία διαιρείται σε 
																																																								
34	Βλ. Ν. Ρόκα, Εµπορικές εταιρίες, 1996, σελ. 308, Δούβλη, Συγχώνευση εµπορικών εταιριών και 
θεωρία της επιχείρησης, 1986, σελ. 28, µε παραπέρα βιβλιογραφία	
35	 Forstmoser/Meyer-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, σελ. 876. Το σχήµα αυτό 
στηρίζεται στο άρθρο 181 του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών, κατά το οποίο µπορεί να αποκτηθεί το 
ενεργητικό και παθητικό επιχείρησης, µε παράλληλη εις ολόκληρον ευθύνη του παλιού οφειλέτη επί 
διετία. Αρκετά διαφορετική είναι η ΑΚ 479, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι στην Ελλάδα 
αποκλείεται το ελβετικό σχήµα	
36	 Για την «οιονεί συγχώνευση» («quasi-Fusion» - «shares for shares»), βλ. Forstmoser/Meyer-
Hayoz/Nobel ό.π., Tschni, ό.π., σελ. 36	
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περισσότερες («division», «split-up»). Σε πολλά σηµεία η τεχνική είναι η ίδια µε τη 

συγχώνευση, µάλιστα η διάσπαση µπορεί να σηµαίνει όχι µόνο δηµιουργία νέων 

εταιριών, αλλά και απορρόφηση της περιουσίας της διασπώµενης από υφιστάµενες 

εταιρίες. Περιορισµένη (µέχρι 10% των νέων µετοχών) είναι η δυνατότητα παροχής 

στους µετόχους µετρητών («split-off»). Η διάσπαση καταλήγει σε αυτονόµηση 

µονάδων, που µπορούν στη συνέχεια να µεταβιβασθούν, να συγχωνευθούν µε άλλες 

εταιρίες ή και να διασπασθούν παραπέρα. 

O ελληνικός νόµος δεν προβλέπει τη µερική διάσπαση, την περίπτωση 

δηλαδή όπου ένα τµήµα µόνο της εταιρίας αποσπάται και αυτονοµείται σε µία νέα 

εταιρία, όχι µε την έννοια της εισφοράς σε θυγατρική, αλλά µε την έννοια ότι οι 

µετοχές της νέας εταιρίας δίδονται στους µετόχους της διασπώµενης, που 

εξακολουθεί να υπάρχει37 («spin-off»38). Στο παρελθόν εξάλλου αµφισβητήθηκε39, αν 

η απόσπαση κλάδου µε σύσταση νέας εταιρίας αποτελεί περίπτωση διάσπασης, 

επικράτησε όµως η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή η λεγόµενη «απόσχιση κλάδου» 

αποτελεί εισφορά σε συνιστώµενη ή υφιστάµενη εταιρία40, η άποψη δε αυτή 

κατοχυρώθηκε και νοµοθετικά µε το άρθρο 4 παρ. 3 Ν 2166/1993. 

 

5. Παρέκβαση.  

Είναι ίσως εδώ ο κατάλληλος τόπος για να τονισθεί το φαινόµενο των νόµων που 

αποστολή έχουν την παροχή φορολογικών κινήτρων για συγχωνεύσεις, αποκτήσεις 

και διασπάσεις, ιδίως δε το ΝΔ 1297/1972 και ο Ν 2166/1993. Έχει επισηµανθεί ήδη 

αρµοδίως, ότι οι νόµοι αυτοί δεν περιορίζονται στην εισαγωγή φορολογικών 

απαλλαγών, αλλά ότι παρεµβαίνουν στο εταιρικό δίκαιο, ότι χρησιµoπoιoύv 

«φρασεoλoγία εµπειρική [..] πoυ µόνo σύγχυση µπoρεί να πρoκαλέσει», και ότι 

δηµιoυργoύv παράλληλo δίκαιo µετασχηµατισµών, πoυ «λάθρα έχει εµφιλoχωρήσει 

σε φoρoλoγικά νoµoθετήµατα»41. Επισηµαίνεται παράλληλα ότι η συµβατότητα των 

																																																								
37	Βλ. Γεωργακόπουλο, ΑΕ ΙΙΙ, 481, Λιακόπουλο, ΕΕµπΔ 1992, 328, 330	
38	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 818	
39	ΓνωµΝΣΚ 62/1992 ΕΕµπΔ 1992,322 = ΔΣ ΑΕ/ΕΠΕ αρ. 1674, Μάιος 1992, σελ. 209. Έτσι µάλλον 
και Παµπούκης, Απόσπαση µέρους από την περιουσία ανώνυµης εταιρίας προς δηµιουργία νέας 
ανώνυµης εταιρίας, ΕπισκΕΔ 1996, 317	
40	Βλ. Περάκη, Απόσχιση κλάδου και εισφορά του σε θυγατρική εταιρία, ΔΣ ΑΕ/ΕΠΕ αρ. 1674, Μάιος 
1992, σελ. 195, Λιακόπουλο, Απόσπαση κλάδου επιχείρησης και διάσπαση ανώνυµων εταιριών, 
ΕΕµπΔ 1992, 328, Ι. Ρόκα, Απόσχιση κλάδου και διάσπαση ανώνυµης εταιρίας, «Καθηµερινή», 
27.2.1993, Γεωργακόπουλο, ΕγχΕµπΔ, Εταιρίες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 1996, σελ. 652, ΣτΕ 
2154/1993 ΕΕµπΔ 1994, 63, ΑΠ 1353/1997 ΕΕµπΔ 1998, 85, ΑΠ 1154/1998 ΔΕΕ 1999, 417	
41	Βλ. παρατηρήσεις Παµπoύκη, ΕπισκΕΔ 1995, 111 επ., αλλά και τον ίδιο, Απόσπαση µέρους από την 
περιουσία ανώνυµης εταιρίας προς δηµιουργία νέας ανώνυµης εταιρίας, ΕπισκΕΔ 1996, 317, 320 επ. 
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νέων ρυθµίσεων (ιδίως του Ν 2166/1993) µε το κοινοτικό δίκαιο είναι 

προβληµατική42. Αυτό όµως που αξίζει να τονισθεί εδώ είναι ότι, διαµέσου των 

φορολογικών απαλλαγών, το Υπουργείο Οικονοµικών επιδιώκει και τη θεραπεία 

ελαττωµάτων του εταιρικού δικαίου και ιδιαίτερα των ανωµαλιών που προκαλεί η 

λεγόµενη καταχρηστική συγχώνευση. Πρόκειται για το γνωστό ζήτηµα της µη 

προβλεπόµενης από το νόµο συγχώνευσης εταιριών διαφορετικής νοµικής µορφής, 

όπου υποστηρίζεται και η άποψη ότι δεν έχουµε καθολική, αλλά ειδική διαδοχή43. Η 

φορολογική απαλλαγή συνεπώς αντιστοιχεί κατά µεγάλο µέρος όχι σε κίνητρα, αλλά 

στη θεραπεία «της ολιγωρίας του εµπορικού δικαίου»44, που, αν επέτρεπε κάθε 

είδους µετατροπή και κάθε είδους συγχώνευση, όπως συµβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά 

δίκαια45, η ευεργετική λειτουργία του ΝΔ 1297/1972 και του Ν 2166/1993 θα ήταν 

τελείως άλλη από τη φαινόµενη, αφού π.χ. οι µεταβιβάσεις ακινήτων θα ήταν 

απαλλαγµένες παντός φόρου46. Συνεπώς δεν πρέπει να θεωρηθούν κίνητρα οι 

διατάξεις που έρχονται όχι για να βοηθήσουν την εξυπηρέτηση κάποιου αυτοτελούς 

αναπτυξιακού στόχου, αλλά απλώς για να διορθώσουν το εταιρικό δίκαιο. 

 

6. Απόκτηση µε δηµόσια πρόταση.  

Η απόκτηση µε δηµόσια πρόταση (tender offer), και µάλιστα συνήθως «εχθρική», 

είναι µία νοµική τεχνική που έχει δηµιουργήσει σχολή, έχει υπάρξει ιστορία επικών 

εξαγορών στην Αµερική και την Ευρώπη και έχει αναδείξει αριστοτέχνες traders. 

Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για δηµόσια πρόταση κάποιου για απόκτηση µετοχών 

της εταιρίας-στόχου έναντι µετρητών ή µετοχών, συνήθως της προτείνουσας 

εταιρίας. Η διαδικασία ρυθµίζεται σήµερα µε σχετική απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Την επιτυχή δηµόσια πρόταση µπορεί να ακολουθήσει συγχώνευση 

της εταιρίας-στόχου µε την εταιρία που την εξαγόρασε. 

																																																																																																																																																															
Βλ. και Λιακόπουλο, Από την αστική στην κεφαλαιουχική εταιρία - ζητήµατα εταιρικού δικαίου, 
2000, σελ. 87.	
42	Βλ.	τη	ΓνωμΝΣΚ	26/1994	ΔΦΝ	1994,	998	=	ΔΣ	ΑΕ/ΕΠΕ	αρ.	1699,	Ιούνιος	1994,	σελ.	254,	επ’	αυτής	
δε	Παμπούκη,	ΕπισκΕΔ	1996,	317.	Βλ.	και	Μoύζoυλα,	ΔΦΝ	1994,	83.	
43	Για τη µετατροπή βλ. Δέλλιο, Τύπος και έννοια στο δίκαιο των συµβάσεων, Αρµ 1992, 1202, 1210 
επ., µε παραποµπές (ιδίως στον Κ. Παµπούκη), που προτείνει αναλογική εφαρµογή των περί 
µετατροπής διατάξεων και στις µη ρυθµισµένες περιπτώσεις µετασχηµατισµών. Προς την κατεύθυνση 
αυτή και ο Λιακόπουλος, τιµ. τόµ. Δελούκα, ΙΙ, 1989, σελ. 585. Για τους καταχρηστικούς 
µετασχηµατισµούς γενικότερα βλ. Γεωργακόπουλο, Εταιρίες και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, 1996, 
σελ. 634 επ. (και για την «καταχρηστική διάσπαση» βλ. σελ. 653).	
44	Δρυλλεράκης, ΕΕµπΔ 1998, 90	
45	Βλ.	π.χ.	γερμ.	Ν	28.10.1994	(UmwG),	άρθρα	371	επ.	γαλλ.	Ν	1966,	άρθρα	2501	ΙταλΑΚ.	
46	Πρβλ.	 ΣτΕ	4221/1986	ΔΣ	ΑΕ/ΕΠΕ	1986,	366,	 ΣτΕ	1776/	1988	ΔΦΝ	1989,	308,	 ΣτΕ	3022/1997	ΔΕΕ	
1998,	418	
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Το φαινόµενο της δηµόσιας πρότασης έχει παρουσιασθεί ήδη στην Ελλάδα - 

θυµόµαστε την περίπτωση της Eurobank µε στόχο την Τράπεζα Εργασίας ή την 

περίπτωση της Vodafone µε στόχο το σύνολο των µετοχών της HELLAS ONLINE - 

δεν αποκλείεται δε να γίνει συχνό και ενδιαφέρον, για το λόγο ότι µετά την εισαγωγή 

των µετοχών εταιριών στο χρηµατιστήριο, πολλοί παλιοί ιδιοκτήτες τους έχουν 

εκποιήσει µεγάλο µέρος των µετοχών τους, διατηρώντας ποσοστό σχετικής µόνο 

πλειοψηφίας. Πρόκειται ακριβώς για την κατάσταση, όπου η εταιρία είναι ευάλωτη 

σε δηµόσιες προτάσεις. 

Θα µπορούσε να διερωτηθεί κανείς γιατί η περίπτωση της δηµόσιας πρότασης 

υπάγεται στα µέσα εταιρικού δικαίου, µολονότι και εδώ η απόκτηση του ελέγχου 

γίνεται διαµέσου µεταβίβασης µετοχών, και µάλιστα εξωχρηµατιστηριακής47, πράξη 

που παραπάνω υπήχθη στις µεθόδους εξαγοράς µε µέσα ενοχικού δικαίου. Η διαφορά 

ωστόσο των δύο µεθόδων είναι σηµαντική, διότι στην περίπτωση της δηµόσιας 

εξαγοράς θέµα ευθύνης για ελαττώµατα της εξαγοραζόµενης επιχείρησης, που να 

βαρύνει τους (πολλούς) µεταβιβάζοντες µετόχους, δεν µπορεί να τεθεί. Όχι µόνο 

διότι δεν υπάρχει η νοµική βάση µιας τέτοιας ευθύνης (αναλογική εφαρµογή εδώ των 

διατάξεων για ελαττώµατα της επιχείρησης δεν δικαιολογείται), αλλά και διότι θα 

ήταν ουτοπικό να αναζητήσει κανείς ευθύνες από τους χιλιάδες µετόχους, που 

δέχθηκαν να προσφέρουν τις µετοχές τους. Η ευθύνη συνεπώς εξακολουθεί να είναι 

εταιρική και µόνο, δηλ. των µελών του διοικητικού συµβουλίου, κυρίως σε σχέση µε 

την ακρίβεια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων48. 

 

7. Leveraged Buy-Out («LBO»).  

Με την ίδια περίπου λογική (αλλά και για τα ιδιαίτερα προβλήµατα εταιρικού 

δικαίου που δηµιουργεί) θα µπορούσε να υπαχθεί στις µεθόδους εταιρικού δικαίου 

και η χρηµατοδοτούµενη απόκτηση εταιρίας τύπου «LBO», µία µέθοδος που 

εµφανίσθηκε τη δεκαετία του 80 και που έχει ως χαρακτηριστικό την επιβάρυνση της 

αποκτώµενης εταιρίας µε το δανεισµό. Εδώ πρόκειται για πραγµατική εξαγορά, όπου 

δηλ. την πρωτοβουλία της απόκτησης έχει ο αγοραστής. Συνηθισµένη µορφή της 

είναι η χρηµατοδοτούµενη απόκτηση επιχείρησης από τη διοίκηση (ΜΒΟ - 

Management Buy-Out) ή το προσωπικό της (ΕΒΟ - Employee Buy-Out), περιπτώσεις 

που βέβαια δεν πρέπει να συγχέονται µε τα stock options, που δίδονται στη διοίκηση, 
																																																								
47	Βλ. περί αυτού άρθρο 15 παρ. 11 εδ. γ' Ν 3632/1928, όπως ισχύει µετά το Ν 2533/1997	
48	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 487	
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ή µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στο κεφάλαιο της εταιρίας διαµέσου αύξησης 

κεφαλαίου ή εξεύρεσης των µετοχών από την αγορά. 

Γενικά σε ένα Leveraged Buy-Out, ο αγοραστής ή οι αγοραστές (πάντως σε µικρό 

αριθµό) εξαγοράζουν τις συχνά διασκορπισµένες στο κοινό (free float) µετοχές της 

εταιρίας-στόχου διαµέσου ενός εταιρικού φορέα (εταιρίας holding), που συνιστούν 

για το σκοπό αυτό, και στον οποία µετέχει και η χρηµατοδοτούσα τράπεζα, ίσως δε 

και άλλοι επενδυτές49. Πρόκειται συνήθως για περιπτώσεις οικογενειακών 

επιχειρήσεων, που έχουν φθάσει στη δεύτερη γενιά ιδιοκτητών, αλλά και άλλες, π.χ. 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι στα σχέδια αποκρατικοποίησης. Μετά την 

εξαγορά η αποκτώµενη εταιρία δεν µπορεί πλέον, λόγω του µικρού αριθµού των 

µετόχων της, να έχει µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Εξάλλου συχνά η 

αποκτώµενη επιχείρηση συγχωνεύεται σε επόµενη φάση µε τον εταιρικό φορέα, που 

χρησίµευσε για την απόκτησή της (back-end merger). 

Το σοβαρό πρόβληµα της χρηµατοδότησης µιας τέτοιας εξαγοράς, που είναι 

υψηλή και περιλαµβάνει ποικίλης προτεραιότητας δάνεια, δεν είναι µόνο νοµικό, 

είναι όµως κυρίως νοµικό, λόγω της συνήθως χαµηλής πιστοληπτικής ικανότητας των 

αγοραστών και άρα της ανάγκης παροχής ασφαλειών, οι οποίες όµως συνήθως δεν θα 

µπορεί να είναι άλλες από την εγγύηση ή τα περιουσιακά στοιχεία (ή τις 

αποκτώµενες µετοχές) της ίδιας της εταιρίας-στόχου, που χρησιµοποιείται έτσι ως 

χρηµατοδοτικός µοχλός (Buy-Out leverage). Τα προβλήµατα ενός LBO, που είναι 

δύσκολο να αναλυθούν µε συντοµία, εντοπίζονται κυρίως στη εφαρµογή του άρθρου 

23α Ν 2190/1920, στο αν η παροχή ασφάλειας είναι συµβατή µε τον εταιρικό σκοπό, 

το αν διαµέσου της ασφάλειας επιχειρείται έµµεση διανοµή κερδών ή επιστροφή 

εισφορών, ακόµη και τυχόν εφαρµογή της ΑΚ 939 για την καταδολίευση δανειστών 

κ.ά.50 

Λόγω των προβληµάτων αυτών η χρηµατοδοτούµενη αγορά θα πρέπει να γίνεται 

είτε µέσω της ενεχύρασης των αποκτώµενων µετοχών, όπως αναφέρθηκε, ή µε άλλες 

ασφάλειες, που παρέχει ο αποκτών φορέας. Και τότε όµως υπάρχει η δυνατότητα 

συγχώνευσης του φορέα µε την εταιρία-στόχο, οπότε και πάλι το ενεργητικό της 

																																																								
49	 Για τη σταθεροποιηµένη συµβατική πρακτική του LBO βλ. Tschni, Leverage Buy-Out 
(Zivilrechtliche Aspekte), εις: Mergers and Acquisitions II (επιµ. Tschni), 2000, σελ. 1 επ	
50	Βλ. σχετικά Paillusseau/Caussain/Lazarski/Peyramaure, Cession d’entreprise4, Dalloz, Paris 1999, 
Zerey, Rechtliche Probleme der Finanzierung von Leveraged Buy-Outs und Tender Offers durch 
Banken in den USA und in der BR Deutschland, 1994, Sotiropoulos, Kredite und Kreditsicherheiten 
der GmbH zugunsten ihrer Gesellschafter und nahestehender Dritter, 1996, Tsch?ni, ό.π., σελ. 13 επ.	
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τελευταίας τίθεται υπό το βάρος της δανειοδότησης. Οι δανειστές αποκτούν έτσι 

πρόσβαση στα περιουσιακά της τελευταίας, κάτι που ίσως δεν θα µπορούσαν να 

επιτύχουν εξαρχής. Αυτό βλάπτει τους άλλους δανειστές της εταιρίας-στόχου, που 

κατά τη συγχώνευση µπορούν να ασκήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχει ο 

νόµος (άρθρο 70 Ν 2190/1920), βλάπτει όµως και την τυχόν µειοψηφία της 

τελευταίας. Στη Γαλλία έχει νοµολογηθεί ότι λόγω της αντίθεσης στο συµφέρον της 

εταιρίας-στόχου τέτοια συγχώνευση µπορεί να επισύρει την ποινική ευθύνη του 

διοικητικού συµβουλίου λόγω απιστίας51. Εξάλλου, η ανάγκη αποπληρωµής του 

δανείου από τα κέρδη της επιχείρησης και η αδυναµία διανοµής µερίσµατος, αν δεν 

εξοφληθεί πρώτα το δάνειο, αλλά και η πιθανότητα πτώσης της αξίας της µετοχής ή 

οι κυκλικές διακυµάνσεις της επιχειρηµατικής δράσης, χαρακτηρίζουν τους 

κινδύνους τέτοιων εξαγορών. Σε τέτοιες εξαγορές συνεπώς η αποκτώµενη εταιρία 

τείνει να αποτελέσει η ίδια το µέσο αποπληρωµής του δανείου, µε αποµύζηση του 

cash flow, µείωση λειτουργικών δαπανών, και εκποίηση πλεοναζόντων ή αδρανών 

παγίων52. 

 

 

Δ.2.4. Συγχώνευση εταιρειών (mergers)53 

 

Η κύρια επιδίωξη των επιχειρήσεων που επιλέγουν τη συγχώνευση ως µορφή 

αναδιάρθρωσης είναι είτε η διαφοροποίηση είτε η κάθετη ολοκλήρωσή τους. 

Λαµβάνει χώρα όταν µία επιχείρηση που βρίσκεται σε φάση επέκτασης επιλέγει την 

αγορά, την απορρόφηση ή τη συνένωση µε µία έτοιµη επιχείρηση από τη δηµιουργία 

µίας καινούριας επιχείρησης από µηδενική βάση. Υπάρχουν διάφορα είδη 

συγχωνεύσεων, όπως τα έχει ορίσει η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου των 

ΗΠΑ54:  

- Η κάθετη συγχώνευση, που στοχεύει στην καθετοποίηση της επιχείρησης 

																																																								
51	 «Abus	 des	 biens	 sociaux»	 -	 βλ.	 Paillusseau,	 Les	 «fusions	 rapides»	 (risques	 p?naux	 et	 fiscaux),	 D.	
2000,	12.10.2000,	2e	Cahier,	II	
52	Reed/Lajoux, ό.π., σελ. 99	
53	Μ.	Καδόγλου	/	Δ.	Παπαδόπουλος,	Εταιρική	αναδιάρθρωση	(corporate	restructuring)	στο	πλαίσιο	
της	 διεθνούς	 βιβλιογραφίας	 και	 της	 ελληνικής	 πραγματικότητας	 (άρθρο	 9	 παρ.	 2	 Ν	 3299/2004),	
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ		2011/791	
54	Abbas	F.	Alkhafaji,	 "Corporate	Transformation	and	Restructuring:	A	Strategic	Approach",	Quorum	
Books,	Greenwood	Publishing	Inc.,	2001,	pp.160	
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- Η οριζόντια συγχώνευση, που στοχεύει στην απόκτηση µίας πρώην 

ανταγωνιστικής επιχείρησης 

- Η συγχώνευση ολοκλήρωσης προϊόντος, που στοχεύει στην απόκτηση εταιρειών 

µε συµπληρωµατικά προϊόντα ως προς την τελική χρήση 

- Η συγχώνευση επέκτασης αγορών, που στοχεύει στην είσοδο σε γεωγραφικά νέες 

αγορές 

- Η συγχώνευση µεγέθους, που στοχεύει απλά στη µεγέθυνση της επιχείρησης χωρίς 

ταυτόχρονη ύπαρξη κάποιου από τους παραπάνω λόγους 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων δε µπορούν να 

λάβουν χώρα ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν τόσο εγχώριοι όσο και διεθνείς οργανισµοί µε 

στόχο τη διασφάλιση του ανταγωνισµού και την αποφυγή µονοπωλιακών ή 

ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα λειτουργεί η 

Επιτροπή Ανταγωνισµού, µία ανεξάρτητη αρχή που έχει διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια. H Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι το όργανο το οποίο έχει ως 

αρµοδιότητα την εφαρµογή του Ν 703/1977 «Περί Ελέγχου των Μονοπωλίων και 

Ολιγοπωλίων και Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού». Ειδικότερα, ανάµεσα 

στις αρµοδιότητες της επιτροπής ανταγωνισµού είναι και οι εξής55: 

• Η διαπίστωση της ύπαρξης συµπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο ή 

αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 

παρ. 1 Ν 703/77.  

• Η απόφαση για την απαλλαγή συµπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, αλλά 

έχουν θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, είναι προς όφελος του καταναλωτή, δεν 

δηµιουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισµού και δεν δεσµεύουν 

υπέρµετρα τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 παρ. 

3 N 703/77. 

Αντίστοιχες επιτροπές λειτουργούν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, υπό τον 

εκάστοτε αρµόδιο επίτροπο για την πολιτική ανταγωνισµού. Αποστολή της είναι η 

τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού που περιέχονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες, 

ώστε ο ανταγωνισµός στην αγορά της ΕΕ να µην υφίσταται στρεβλώσεις και οι 

αγορές να λειτουργούν όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα, συµβάλλοντας έτσι 

στην ευηµερία των καταναλωτών και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

																																																								
55	www.epant.gr	και	οι	διάταξεις	του	νόμου	703/1977	
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οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τη δυνατότητα να εµποδίσει τη συγχώνευση 

επιχειρήσεων όταν θεωρεί ότι αυτή θα οδηγήσει σε µείωση του ανταγωνισµού στην 

ευρωζώνη56. Χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί η απαγόρευση της 

συγχώνευσης της Olympic Air µε την Aegean Airlines, αφού αυτή, σύµφωνα µε 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα οδηγούσε µε βάση τον κανονισµό 

συγκεντρώσεων της ΕΕ σε οιονεί µονοπωλιακή κατάσταση στα δροµολόγια µεταξύ 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και µεταξύ Αθηνών και οκτώ νησιωτικών 

αερολιµένων και συγκεκριµένα Ηρακλείου, Χανίων, Ρόδου, Σαντορίνης, Μυτιλήνης, 

Χίου, Κω και Σάµου.  

 

 

Δ.2.5. Μεθοδολογία της εξαγοράς και της τραπεζικής χρηµατοδότησης 

 

Η εξαγορά µιας επιχείρησης µπορεί να λάβει δύο βασικές µορφές ανάλογα µε το 

αντικείµενο της σύµβασης πώλησης57:  

Α) Στην πρώτη µορφή ο αγοραστής αποκτά τις µετοχές της εξαγοραζόµενης 

επιχείρησης και καθίσταται µέτοχος της τελευταίας (share deal)58. Η απόκτηση 

µετοχών ως µέθοδος εξαγοράς δεν εγκυµονεί κινδύνους για τους πιστωτές της 

εξαγοραζόµενης επιχείρησης, καθώς από τη συναλλαγή αυτή per se δεν θίγεται η 

εταιρική της περιουσία. Ως προς το ενδεχόµενο ευθύνης του αποκτώντος απέναντι σε 

τρίτους αναφορικά µε οφειλές της εξαγοραζόµενης επιχείρησης, η µέθοδος αυτή 

παρέχει τη µεγαλύτερη ασφάλεια λόγω της βασικής αρχής της έλλειψης προσωπικής 

ευθύνης των µετόχων. Δεν αποκλείεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γεννηθεί όµως 

ευθύνη του αποκτώντος απέναντι στους δανειστές του εκποιούντος σύµφωνα µε το 

άρθρο 479 ΑΚ, εφόσον οι εκποιούµενες µετοχές αποτελούν το µόνο ή το πλέον 

σηµαντικό τµήµα της περιουσίας του εκποιούντος, πράγµα που θα πρέπει να το 

																																																								
56	 Για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 τη	 Γενική	 Διεύθυνση	 Ανταγωνισμού	 της	 Ευρωπαϊκής	
Επιτροπής	και	τον	τρόπο	λειτουργίας	της,	βλέπε	το	δικτυακό	τόπο	www.ec.europa/dgs/competition	
57	Ziegler, Gestaltungsalternativen beim Management Buy-Out einer GmbH, 1994, 47 επ., Harbers, 
Zivilrechtliche Probleme beim Management Buy-Out, 1992, 116 επ., Clark, Corporate Law, 1986, 418 
επ	
58	Περάκης, Γενικό Μέρος του Εµπορικού Δικαίου, 1999, 378, Hitschler, Leveraged (Management) 
Buy-Οuts, Bestimmungsfaktoren, Finanzierung und rechtliche Gestaltungsm?glichkeiten in der 
Bundesrepublik Deutschland, BB 1990, 1881, Gondesen, Rechtliche Aspekte des Management Buy-
Out, WM 1989, 203	
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γνωρίζει ο αποκτών59. Η απόκτηση µετοχών εµπίπτει σε ειδικές ρυθµίσεις, όταν οι 

µετοχές της εξαγοραζόµενης επιχείρησης είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και 

διασπαρµένες στο ευρύ επενδυτικό κοινό60 , οπότε θα πρέπει να διενεργηθεί δηµόσια 

πρόταση απόκτησης των µετοχών61. Εάν πρόκειται για εξαγορά της επιχείρησης από 

τους διοικητές της (Management Buy-Οut, MBO) µπορεί, εφόσον κάτι τέτοιο 

επιτρέπεται από το δίκαιο, που διέπει την εξαγοραζόµενη επιχείρηση, η τελευταία να 

προβεί στην απόκτηση των δικών της µετοχών από τους µετόχους, που δεν είναι µέλη 

της διοίκησης62. 

Β) Στη δεύτερη µορφή εξαγοράς λαµβάνει χώρα µεταβίβαση επιχείρησης 

(asset deal) ως οργανωµένης οικονοµικής ενότητας, όπου πέρα από ζητήµατα 

ευθύνης του αποκτώντος για τις εταιρικές υποχρεώσεις της εκποιούσας εταιρίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 479 ΑΚ, προκύπτουν και σοβαρά τεχνικά προβλήµατα ως προς 

την εκποιητική δικαιοπραξία: Παρότι αντικείµενο της υποσχετικής δικαιοπραξίας 

(πώλησης) µπορεί να είναι η επιχείρηση ως σύνολο, δεν είναι δυνατή η µεταβίβαση 

της κυριότητας επί της επιχείρησης uno actu λόγω της αρχής της ειδικότητας63. Δηλ. 

για κάθε περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης η µεταβίβαση θα πρέπει να γίνει µε 

τον τρόπο, που προβλέπεται στο εµπράγµατο ή στο ενοχικό δίκαιο (περίπτωση 

εκχώρησης απαίτησης κατά το άρθρο 455 ΑΚ). Πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι η 

ευχέρεια διάθεσης των στοιχείων της αποκτώµενης περιουσίας από τον αποκτώντα, 

καθώς και η δυνατότητα επιβάρυνσής τους µε ασφάλειες υπέρ τρίτων, πράγµα που 

έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη χρηµατοδότηση της εξαγοράς. Επίσης η µεταβίβαση 

επιχείρησης είναι η µόνη λύση στην περίπτωση απόσχισης κλάδου. 

Με στόχο τον περιορισµό της προσωπικής ευθύνης του αποκτώντος, αλλά και 

για φορολογικούς λόγους έχει αναπτυχθεί - κυρίως στην αµερικανική πρακτική - και 

µία τρίτη µέθοδος εξαγοράς, όπου για τους σκοπούς της εξαγοράς και µόνο ιδρύεται 

ή αποκτάται µία κεφαλαιουχική εταιρία («εταιρία-κέλυφος», «shell corporation»), η 

																																																								
59	Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1999, 446, Σταθόπουλος, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, 3η 
έκδ., 1998, 647 επ	
60	Εάν υπάρχουν πλειοψηφικά πακέτα µετοχών, πράγµα που αποτελεί τον κανόνα στο ΧΑΑ, η εξαγορά 
της επιχείρησης (= της πλειοψηφίας των µετοχών της) µπορεί να γίνει και µε µεταβίβαση πακέτου (βλ. 
άρθρο 24 Ν 1806/88, Απόφ. ΔΣ ΧΑΑ ΑΕ αρ. 5 της 3/25.1.1996, Απόφ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αρ. 217 της συνεδρίασης 71/2.4.1996 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).	
61	 Βλ. Απόφ. 14212 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Συνεδρίαση 1/195/19.5.2000 - ΦΕΚ Β' 
1030/22.8.2000) καθώς και Τσιµπρή, Η δηµόσια πρόταση αγοράς µετοχών, 1994	
62 Carlson, Leveraged Buy-Outs in Bankruptcy, 20 Georgia L.Rev. 73, 81 (1985).10. Cox/Hazen/O’ 
Neal, Corporations, 1997, 571 επ., Hitschler, BB 1990, 1881, Gondesen, WM 1989, 203 
63	Περάκης, Γενικό Μέρος, 373 επ., Λιακόπουλος, Γενικό Εµπορικό Δίκαιο, γ' έκδ., 1998, 250, πρβλ. 
άρθρο 10 επ. ΣχΕµπΚ και Σκαλίδη, Εισαγωγή στο Εµπορικό Δίκαιο, δ' έκδ., 1994, 245 επ	



	 38	 	

οποία κατά κανόνα στερείται σοβαρών περιουσιακών στοιχείων και η οποία εν 

συνεχεία (µε εσωτερική ή εξωτερική χρηµατοδότηση) προβαίνει στην εξαγορά µε µία 

από τις προαναφερθείσες µορφές (έµµεση εξαγορά)64. Εάν η εξαγορά συνίσταται 

στην απόκτηση των µετοχών της εξαγοραζόµενης επιχείρησης δεν αποκλείεται να 

ακολουθήσει συγχώνευση της εξαγοράζουσας ενδιάµεσης επιχείρησης µε την 

εξαγορασθείσα. 

Η επιλογή της µεθόδου εξαγοράς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθώς 

και από τις ιδιοµορφίες της εκάστοτε περίπτωσης. Ειδική µνεία πρέπει να γίνει στις 

φορολογικές συνέπειες της εξαγοράς για τον µεταβιβάζοντα. Το ισχύον σήµερα 

φορολογικό δίκαιο ευνοεί µάλλον τη µέθοδο της εξαγοράς µετοχών. Συγκεκριµένα: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 2 Ν 2238/1994, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση µε 

τα άρθρο 3 παρ. 4 Ν 2753/1999 και άρθρο 33 Ν 2778/1999, σε περίπτωση πώλησης 

µετοχών µη εισηγµένων στο ΧΑΑ φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 5% η 

πραγµατική αξία των µετοχών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά65. Ο φόρος αυτός ως φόρος εισοδήµατος 

βαρύνει τον πωλητή (βλ. άρθρο 13 παρ. 1, 2 Ν 2238/1994). Η µεταβίβαση 

εισηγµένων µετοχών επιβαρύνεται µόνο µε φόρο συναλλαγής 6‰, ο οποίος βαρύνει 

τον πωλητή (άρθρο 9 παρ. 2 Ν 2579/1998). Η µεταβίβαση επιχείρησης αντίθετα 

επιβαρύνεται µε φόρο 20% επί του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από τη 

µεταβίβαση επιχείρησης (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α' Ν 2238/1994). 

 

 

Δ.2.6. Μορφές χρηµατοδότησης 

 

Η χρηµατοδότηση της εξαγοράς µπορεί να γίνει είτε µε ίδια κεφάλαια των 

αγοραστών, είτε µε ξένα κεφάλαια, είτε µε συνδυασµό ιδίων και ξένων κεφαλαίων. 

Τα χρηµατοδοτικά µοντέλα είναι τα ακόλουθα: 

																																																								
64	 Περάκη, Γενικό Μέρος, ό.π., 379, Otto, ό.π., παρ. 26 Rdnr. 28 επ., ιδίου, Fremdfinanzierte 
?bernahmen - Gesellschafts- und steuerrechtliche Kriterien des Leveraged Buy-Out, DB 1989, 1391, 
Hitschler, BB 1990, 1880, Gondesen, WM 1989, 204. Για την αδρανή εταιρία βλ. επίσης Περάκη, Το 
πρόβληµα της αδρανούς εταιρίας, ΕΕµπΔ 1980, 361 επ., ιδίως 367	
65	 Για	 τον	 τρόπο	 υπολογισμού	 της	 πραγματικής	 αξίας	 πώλησης	 βλ.	 Απόφαση	 του	 Υπουργού	
Οικονομικών	1112719/	11072/Β'	0012/Πολ.	1233/2.12.1999.	Βλ.	επίσης	Σκούρα,	Η	φορολόγηση	της	
μεταβίβασης	 μετοχών	 μη	 εισηγμένων	 στο	 Χρηματιστήριο	 κατά	 το	 Ν	 2753/1999,	 ΔΕΕ	 2000,	 600,	
Κυπραίο,	Και	πάλι	για	τη	φορολόγηση	της	μεταβίβασης	των	μη	εισηγμένων	μετοχών	-	Η	επίταση	της	
περιπλοκής,	ΔΕΕ	2000,	246	
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α) Στην απλή µορφή της εσωτερικής χρηµατοδότησης της εξαγοράς το 

αντίτιµο το καταβάλλουν οι αγοραστές εξ ιδίων πόρων. Η οφειλή µπορεί να 

διασφαλισθεί κατ’ αρχήν µε σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας επί των 

µεταβιβαζοµένων πραγµάτων (µετοχών ή πραγµάτων, που απαρτίζουν τη 

µεταβιβαζόµενη επιχείρηση). Σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών είναι αρκετά 

συνηθισµένο να χορηγεί η εξαγοραζόµενη επιχείρηση εγγύηση (άρθρο 847 ΑΚ) ή να 

αναδέχεται σωρευτικά την οφειλή (άρθρο 477 ΑΚ) ή να παρέχει εµπράγµατες 

ασφάλειες επί περιουσιακών της στοιχείων. 

β) Στην εξωτερική χρηµατοδότηση τα απαραίτητα κεφάλαια προέρχονται από 

κάποιον τρίτο, συνήθως τράπεζα, και παρέχονται µε τη µορφή δανείου66 είτε 

απευθείας στον αγοραστή είτε, εφόσον πρόκειται για απόκτηση µετοχών, στην 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση, η οποία µε τη σειρά της τα διοχετεύει ως δάνειο στον 

αγοραστή. Η αξίωση του τρίτου από το δάνειο µπορεί να είναι ασφαλισµένη (senior 

debt) ή µη (subordinated debt). Για τη διασφάλιση της απαίτησης του τρίτου-

δανειοδότη ισχύουν τα εξής: 

αα) Εάν το δάνειο δίνεται απευθείας στον αγοραστή, τότε υπάρχουν δύο 

ενδεχόµενα: είτε να συσταθεί εµπράγµατη ασφάλεια επί των µεταβιβαζοµένων 

πραγµάτων (µετοχών ή πραγµάτων, που απαρτίζουν τη µεταβιβαζόµενη επιχείρηση), 

είτε, εφόσον πρόκειται για µεταβίβαση µετοχών, να εγγυηθεί η εξαγοραζόµενη 

επιχείρηση την οφειλή ή να αναδεχθεί σωρευτικά την οφειλή ή να παράσχει 

εµπράγµατες ασφάλειες επί περιουσιακών της στοιχείων. Η σύσταση ενεχύρου επί 

των µεταβιβαζοµένων µετοχών αποφεύγεται στην πράξη, καθώς ο ενεχυρούχος 

δανειστής δεν καθίσταται εταιρικός πιστωτής και έτσι σε περίπτωση πτώχευσης της 

εταιρίας δεν ικανοποιείται. 

ββ) Εάν το δάνειο δίνεται κατ’ αρχήν στην εξαγοραζόµενη επιχείρηση - 

πράγµα το οποίο θα συµβαίνει, όπως προελέχθη, όταν θα πρόκειται για εξαγορά 

µετοχών-, τότε υπέγγυα είναι η εταιρική περιουσία της εξαγοραζόµενης επιχείρησης, 

επί στοιχείων της οποίας µπορούν να συσταθούν εµπράγµατες ασφάλειες. 

γ) Η εξαγορά µιας επιχείρησης µέσω µιας εταιρίας-κελύφους δεν παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες. Εάν η εταιρία-κέλυφος αποκτά µετοχές της εξαγοραζόµενης 

																																																								
66	Δεν	αποκλείεται	η	εξωτερική	χρηματοδότηση	να	έχει	τη	μορφή	ιδίων	κεφαλαίων.	Αυτό	συμβαίνει	
με	τις	συμμετοχές	στις	εξαγοραζόμενες	επιχειρήσεις	(ή	στις	εταιρίες-κελύφη)	εταιριών	
επιχειρηματικών	συμμετοχών,	επενδυτικών	τραπεζών	ή	άλλων	θεσμικών	επενδυτών,	οι	οποίοι	
χρηματοδοτούν	την	εξαγορά	με	ίδια	κεφάλαια.	Βλ.	Harbers,	ό.π.,	160	
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επιχείρησης και ακολουθήσει συγχώνευση των δύο εταιριών, αυτόµατα η περιουσία 

της εξαγορασθείσας εταιρίας καθίσταται υπέγγυα για τον εξωτερικό δανεισµό, που 

έχει πραγµατοποιήσει η εταιρία-κέλυφος, και είναι επίσης δυνατή και σύσταση 

εµπραγµάτων ασφαλειών επί συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων67. 

δ) Στην περίπτωση, τέλος, της εξαγοράς ιδίων µετοχών από την 

εξαγοραζόµενη επιχείρηση στα πλαίσια ενός Management Buy-Out η 

χρηµατοδότηση µπορεί να είναι τόσο εσωτερική, όσο και εξωτερική, όπου η 

δανειοδοτούµενη-εξαγοραζόµενη επιχείρηση συστήνει συνήθως και εµπράγµατες 

ασφάλειες επί περιουσιακών της στοιχείων υπέρ του τρίτου χρηµατοδότη. 

Στη διεθνή οικονοµική και νοµική ορολογία χρησιµοποιείται συχνά ο όρος 

«Leveraged Buy-Out» (LBO). Με τον όρο αυτό περιγράφονται εκείνες οι εξαγορές 

επιχειρήσεων (συνήθως µετοχών), οι οποίες χρηµατοδοτούνται ολικά ή µερικά µε 

δανεισµό από τρίτους (τράπεζες) και των οποίων εξαγορών χαρακτηριστικό είναι η 

υψηλή δανειακή επιβάρυνση της εξαγορασθείσας επιχείρησης µετά την ολοκλήρωση 

της εξαγοράς68. Δηλαδή το δάνειο για τη χρηµατοδότηση της εξαγοράς µετακυλύεται 

στην εξαγοραζόµενη επιχείρηση και συχνά εξασφαλίζεται µε περιουσιακά της 

στοιχεία, η δε εξόφληση του δανείου γίνεται συνήθως µέσω της εξαγοραζόµενης 

επιχείρησης µε διάθεση των κερδών προς το σκοπό αυτό, µε εκποίηση σηµαντικών 

περιουσιακών στοιχείων (crown jewels), µε λύση αφανών αποθεµατικών κ.λπ. Ο 

όρος «leverage», που σηµαίνει µόχλευση, χρησιµοποιείται για να δείξει την επίδραση 

της δανειακής χρηµατοδότησης στην αύξηση της συνολικής κεφαλαιακής απόδοσης. 

Αυτό µε απλά λόγια σηµαίνει, ότι ο επίδοξος αγοραστής θα προσφύγει σε δανειακή 

χρηµατοδότηση της εξαγοράς στο βαθµό, που το κόστος του δανεισµού (επιτόκιο) 

είναι κατώτερο από την αναµενόµενη απόδοση της επένδυσης (δηλ. της εξαγοράς). 

Το γεγονός της εξωτερικής χρηµατοδότησης της εξαγοράς δεν σηµαίνει εποµένως 

απαραίτητα και έλλειψη των σχετικών ιδίων κεφαλαίων από την πλευρά των 

αγοραστών. Το αν θα χρησιµοποιηθούν ίδια κεφάλαια ή/και δάνεια για την εξαγορά 

είναι µία επιχειρηµατική απόφαση, η οποία εξαρτάται από το κόστος του κεφαλαίου, 

																																																								
67	Sherwin, Creditors Rights Against Participants in a Leveraged Buy-Out, 72 Minn. L.R. 449, 450 
(1988).	
68	Hitschler, BB 1990, 1877 επ., Gondesen, WM 1989, 201, Peltzer, Rechtliche Problematik der 
Finanzierung des Unternehmenskaufs beim MBO, DB 1987, 973 επ., Kerber, Unternehmens?bernahme 
im «Buy-Out»-Verfahren - Franz?sische Erfahrungen auf dem Gebiet der Unternehmensperpetuierung 
-, WM 1987, 741, De Ridder, Finanzierung von Buy-Outs, hrsg. von Continental Bank, 1990, 54 επ.	
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την αναµενόµενη απόδοση της επένδυσης και τις εναλλακτικές δυνατότητες 

αποδοτικότερης επένδυσης των υπαρχόντων ιδίων κεφαλαίων. 

 

 

Δ.2.7.  Τραπεζική Χρηµατοδότηση – Κριτήρια Αξιολόγησης 

 

Η διαδικασία µε την οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα χορηγεί κεφάλαια σε 

επιχείρησης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη δεδοµένης της οικονοµικής στενότητας των 

τελευταίων ετών. Συνοπτικά να αναφέρουµε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των 

δανειοληπτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τα πιστωτικά ιδρύµατα, 

προκειµένου να προβούν στη χορήγηση πίστωσης.  

Η αξιολόγηση των δανειοληπτών προκύπτει από: 

α) την αξιολόγηση από τον εισηγητή της τράπεζας και τα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια 

ανάλογα µε το επίπεδο της χορήγησης και 

β) την εφαρµογή αυτοµατοποιηµένου συστήµατος βαθµολόγησης. 

Για την αξιολόγηση των δανειοληπτών µεγάλη επιρροή έχουν τα ακόλουθα  

χαρακτηριστικά:  

• •  Χαρακτήρας – προσωπικότητα πιστούχου  

• •  Επιχειρηµατική δραστηριότητα – ικανότητα  

• •  Οικονοµικές συνθήκες  

• •  Ενοχικές και εµπράγµατες διασφαλίσεις  

• •  Η συνολική δανειακή επιβάρυνσή του  

• •  Η φήµη του στην αγορά  

• •  Η µεταβλητότητά των κερδών του  

• •  Η ύπαρξη άλλων εγγυήσεων  

• •  Η οικονοµική κατάσταση του κλάδου (για επιχειρήσεις)  

 

 Credit scoring  

Το credit scoring, στο πλαίσιο της δραστηριότητας ενός πιστωτικού 

ιδρύµατος, είναι ένα ακριβές και ισχυρό εργαλείο αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας, το οποίο καθορίζει τη χορήγηση πίστωσης σε ιδιώτες ή και επιχειρήσεις. 

Ένα σύστηµα credit scoring υπολογίζει το επίπεδο του κινδύνου, µειώνοντας την 

υποκειµενικότητα των πιστοδοτικών αποφάσεων. Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα 



	 42	 	

διαχειριζόµενα αποτελεσµατικά τον πιστωτικό κίνδυνο, επιτυγχάνουν τη µείωση του 

κινδύνου των χορηγούµενων πιστώσεων και την ελαχιστοποίηση των 

αναλαµβανόµενων επισφαλών πιστώσεων. Συνεπώς, το Πιστωτικό Ίδρυµα ελαττώνει 

τις κεφαλαιακές του απαιτήσεις σε σχέση µε το σύνολο των αναλαµβανόµενων 

πιστοδοτήσεών του.  

Η λειτουργία του credit scoring βασίζεται στη συλλογή, από τους αρµόδιους 

υπαλλήλους χορηγήσεων, πληροφοριών παλαιότερων δανειοδοτήσεων του πελάτη ή 

της παρούσας χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης. Έπειτα, εκτελείται η 

επεξεργασία των συλλεγόµενων πληροφοριών από το σύστηµα. Οι πληροφορίες που 

εισάγονται στο σύστηµα αφορούν:  

• Πληροφορίες που σχετίζονται µε τα προσωπικά δεδοµένα του πελάτη  

• Τα οικονοµικά του στοιχεία  

• Τις αξιολογήσεις των πληροφοριών  

• Τις εσωτερικές πληροφορίες του πιστωτικού ιδρύµατος σχετικά µε την 

πιστοληπτική του ικανότητα.  

 

Τέλος, οι πληροφορίες που εξάγονται από το σύστηµα σχετίζονται µε τη 

χορήγηση ή την άρνηση µιας πίστωσης, τον καθορισµό των όρων της πίστωσης, 

καθώς και τη συχνότητα ελέγχου της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του 

δανειολήπτη. Φυσικά τα ως άνω στοιχεία είναι απλά µία συνοπτική και µόνο 

αναφορά. 

 

 

Δ.2.8 Το «πρόβληµα» του Τραπεζικού απορρήτου 

 

Ένα θέµα το οποίο δυσχεραίνει ίσως έτι παραπάνω την πρόσβαση σε 

δανειακά κεφάλαια στην υπό συγχώνευση και εξαγορά επιχείρηση είναι το ζήτηµα 

του τραπεζικού απορρήτου. 

Εµπόδια για τη συµµετοχή µιας τράπεζας στη χρηµατοδότηση µιας εξαγοράς 

µπορούν ενδεχοµένως να προκύψουν από τη σκοπιά των περιορισµών, που θέτει το 

τραπεζικό απόρρητο. Το τραπεζικό απόρρητο ορίζεται συνήθως ως η υποχρέωση της 

τράπεζας να µην κοινοποιεί σε τρίτους πληροφορίες ή αξιολογήσεις σχετικά µε 

κάποιο πρόσωπο, που κατέστησαν γνωστές σε αυτήν στα πλαίσια της άσκησης της 

δραστηριότητάς της. Τρία είναι εποµένως τα στοιχεία, που συνθέτουν την έννοια του 
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τραπεζικού απορρήτου: Πρώτον πρέπει να πρόκειται για πληροφορίες ή 

αξιολογήσεις, που αφορούν κάποιο πρόσωπο. Δεύτερον οι πληροφορίες ή οι 

αξιολογήσεις θα πρέπει να έχουν περιέλθει σε γνώση της τράπεζας στα πλαίσια της 

άσκησης της δραστηριότητάς της είτε απευθείας από το πρόσωπο, το οποίο αφορούν, 

είτε από άλλη πηγή. Και τρίτον θα πρέπει αυτό το πρόσωπο, το οποίο αφορούν οι 

πληροφορίες ή οι αξιολογήσεις, να επιθυµεί τη µη διάδοση αυτών των πληροφοριών 

ή αξιολογήσεων, η δε επιθυµία αυτή µπορεί να είναι ρητή, σιωπηρή ή 

εξυπακουόµενη. Η δογµατική θεµελίωση της υποχρέωσης της τράπεζας έχει 

αποτελέσει αντικείµενο ζωηρής συζήτησης: Στα πλαίσια του συνταγµατικού δικαίου 

γίνεται παραποµπή στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγµατος για την ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας. Από πλευράς ιδιωτικού δικαίου - πέρα από το άρθρο 57 ΑΚ για 

την προστασία της προσωπικότητας - δύο είναι τα κυρίως υποστηριζόµενα µοντέλα 

δογµατικής θεµελίωσης ανάλογα µε τη νοµική αξιολόγηση της σχέσης πελάτη-

τράπεζας: Για τους υποστηρικτές της γενικής τραπεζικής σύµβασης το τραπεζικό 

απόρρητο αποτελεί παρεπόµενη υποχρέωση της σύµβασης αυτής. Για όσους αντίθετα 

απορρίπτουν την έννοια της γενικής τραπεζικής σύµβασης και αξιολογούν τη διαρκή 

σχέση µεταξύ πελάτη και τράπεζας ως διαρκή συναλλακτική επαφή 

(Gesch?ftsverbindung) µε την έννοια της εκ του νόµου ενοχής χωρίς κύρια παροχή το 

τραπεζικό απόρρητο απορρέει από τη σχέση εµπιστοσύνης, που δηµιουργείται ήδη 

από το προσυµβατικό στάδιο και εξακολουθεί και µετά το τέλος της συµβατικής 

σχέσης (άρθρα 197-198, 288 ΑΚ36). 

Στην περίπτωση της χρηµατοδότησης εξαγορών το ερώτηµα, που τίθεται, 

είναι κατά πόσο µπορεί η χρηµατοδοτούσα τράπεζα να κάνει χρήση πληροφοριών ή 

αξιολογήσεων για την υπό εξαγορά επιχείρηση, τις οποίες πληροφορίες ή 

αξιολογήσεις έχει αποκτήσει από συναλλακτικές σχέσεις µε τη συγκεκριµένη 

επιχείρηση. Θα πρέπει µάλιστα να τονιστεί, ότι το ερώτηµα δεν είναι καθόλου 

θεωρητικό, καθώς συχνά - κυρίως όταν πρόκειται για Management Buy-Out - η 

χρηµατοδότηση αναζητείται από την τράπεζα, µε την οποία η υπό εξαγορά εταιρία 

συνεργάζεται, τόσο διότι η εν λόγω τράπεζα έχει άµεση γνώση των δεδοµένων της 

εξαγοραζόµενης επιχείρησης, όσο και λόγω των κατά κανόνα στενών δεσµών της µε 

το management της εξαγοραζόµενης επιχείρησης, επιπλέον δε η τράπεζα συχνά δεν 

περιορίζεται στη χρηµατοδότηση, αλλά προβαίνει και σε παροχή συµβουλών. Θέµα 

χρησιµοποίησης τυχόν εµπιστευτικών στοιχείων µπορεί να τεθεί τόσο ως προς την 

ίδια την τράπεζα, όσο και ως προς τον εξαγοράζοντα. Ως προς την τράπεζα το 
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ερώτηµα τίθεται ως εξής: Μπορεί η τράπεζα να κάνει χρήση στοιχείων, που έχει από 

άλλες συναλλαγές (µε την εξαγοραζόµενη επιχείρηση), κατά τη λήψη της απόφασης 

για τη χρηµατοδότηση της σχεδιαζόµενης εξαγοράς; Θα ήταν πραγµατικά παράλογο - 

και πρακτικά ανεφάρµοστο - να απαγορεύσει κανείς στην τράπεζα να κάνει η ίδια 

χρήση πληροφοριών, που έχει, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της. Το 

τραπεζικό απόρρητο βρίσκει το όριό του στο ίδιο επιχειρηµατικό συµφέρον της 

τράπεζας, το οποίο και για λόγους ευρύτερου δηµοσίου συµφέροντος θα πρέπει να 

έχει το προβάδισµα, καθώς θα πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν 

αντιοικονοµικές επενδύσεις. Εκεί που τα πράγµατα είναι οριακά, είναι η παροχή από 

την (επενδυτική) τράπεζα συµβουλών στον επίδοξο αγοραστή: Επιτρέπεται η τράπεζα 

να καταστήσει τον αγοραστή κοινωνό πληροφοριών (ή να τον προειδοποιήσει!) για 

την υπό εξαγορά επιχείρηση, τις οποίες πληροφορίες έχει από άλλες συναλλαγές; Η 

σύγκρουση µεταξύ τραπεζικού απορρήτου (απέναντι στην υπό εξαγορά επιχείρηση) 

και υποχρέωσης ενηµέρωσης ή προειδοποίησης (απέναντι στον εξαγοράζοντα) 

καθιστά την απάντηση στο ερώτηµα εξαιρετικά δύσκολη. Η επεξεργασία 

αφηρηµένων κριτηρίων είναι µία λύση αµφίβολης ορθότητας. Από τη στιγµή, που 

στην ουσία πρόκειται για στάθµιση συγκρουόµενων συµφερόντων, απαιτείται µία ad 

hoc αξιολόγηση, όπου θα ληφθεί υπόψη η ζηµιά και το όφελος για το κάθε 

ενδιαφερόµενο µέρος. 

 

 

Δ.2.9. Τραπεζική χρηµατοδότηση και καταχρηστική εκµετάλλευση 

εµπιστευτικών πληροφοριών 

 

Ανάλογη µε την προηγούµενη προβληµατική είναι και εκείνη, που αφορά στη 

δυνατότητα της τράπεζας να κάνει χρήση η ίδια ή να γνωστοποιήσει στον 

εξαγοράζοντα εµπιστευτικές πληροφορίες για την εξαγοραζόµενη επιχείρηση στην 

περίπτωση, που κινητές αξίες της τελευταίας αποτελούν αντικείµενο 

χρηµατιστηριακής διαπραγµάτευσης. Πρόκειται δηλαδή για το πρόβληµα του insider 

trading, όταν κάτοχος των εµπιστευτικών πληροφοριών είναι η τράπεζα. Η τελευταία 

εµπίπτει στον κύκλο των προσώπων, που υπόκεινται στις απαγορεύσεις και στους 

περιορισµούς του ΠΔ 53/1992 και του άρθρου 30 Ν 1806/1988, εφόσον η πρόσβαση 

στην εµπιστευτική πληροφόρηση έχει τη βάση της στην ενοχική σχέση (δανείου 

κ.λπ.), που τη συνδέει µε τον εκδότη των εισηγµένων κινητών αξιών39. Η 
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χρησιµοποίηση από την ίδια την τράπεζα των εµπιστευτικών πληροφοριών, που 

διαθέτει για την εξαγοραζόµενη επιχείρηση, κατά τη λήψη της απόφασης για τη 

χορήγηση του αιτούµενου από τον εξαγοράζοντα δανείου δεν εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής των προαναφερθεισών διατάξεων, διότι η τράπεζα δεν προβαίνει σε 

απόκτηση ή εκχώρηση κινητών αξιών, αλλά σε παροχή χρηµατοδότησης40. Εκεί, που 

τα πράγµατα γίνονται δυσκολότερα, είναι η περίπτωση ανακοίνωσης της 

εµπιστευτικής πληροφορίας από την τράπεζα στον εξαγοράζοντα. Η ανακοίνωση 

εµπιστευτικών πληροφοριών από τον κάτοχο σε τρίτους απαγορεύεται από το άρθρο 

4 ΠΔ 53/ 1992, εκτός εάν λαµβάνει χώρα στα συνήθη πλαίσια άσκησης της εργασίας, 

του επαγγέλµατος ή των καθηκόντων του κατόχου της εµπιστευτικής πληροφορίας. 

Εν προκειµένω συγκρούονται δύο σφαίρες συµφερόντων: Από τη µία µεριά πρέπει να 

προστατευτεί το επενδυτικό κοινό από φαινόµενα καταχρηστικής εκµετάλλευσης 

εµπιστευτικών πληροφοριών και από την άλλη µεριά θα πρέπει να προστατευτούν τα 

ιδιωτικά συµφέροντα των συµβαλλοµένων µερών (τράπεζας και εξαγοράζοντος). Και 

εδώ, όπως στην αντίστοιχη προβληµατική του τραπεζικού απορρήτου, απαιτείται µία 

ad hoc στάθµιση των συγκεκριµένων συµφερόντων. Πάντως τον κανόνα θα πρέπει να 

αποτελεί η απαγόρευση ανακοίνωσης από την τράπεζα κατά την παροχή των 

υπηρεσιών της προς τον εξαγοράζοντα τυχόν εµπιστευτικών πληροφοριών για την 

υπό εξαγορά επιχείρηση, η δε απαγόρευση µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

επιτρέπεται να κάµπτεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Ε.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

 

Στην ελληνική έννοµη τάξη, ο έλεγχος των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων έπειτα 

από σχετικές τροποποιήσεις του ν. 703/1977, ρυθµίστηκε µε το νόµο 2296/1995 που 

τροποποίησε τον ν. 703/77 και µε τον νόµο 3784/2009 (άρθρα 4-8) στη συνέχεια, και 

τελικά µε τις διατάξεις των άρθρων 5-10 του νέου νόµου 3959/2011 που αποτελεί και 

το ισχύον καθεστώς. Πέρα από τους θεσπισθέντες από τον Έλληνα νοµοθέτη νόµους, 

ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοπτικά, προς πληρέστερη κατανόηση, το άρθρο 5 

αναφέρεται στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, το άρθρο 6 στην προηγούµενη 

γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, το άρθρο 7 στον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, το άρθρο 8 στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου των 

συγκεντρώσεων, το άρθρο 9 στην αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης και 

το άρθρο 10 στον υπολογισµό των µεριδίων αγοράς και του κύκλου εργασιών.  

Ο νοµοθέτης θέλησε εξ αρχής να ξεκαθαρίσει µε αυτή την κατηγοριοποίηση 

και τοποθέτηση ότι οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων δεν εµπίπτουν καθεαυτές στις 

απαγορεύσεις των άρθρων 1 και 2 του νόµου, δηλαδή στους θεµελιώδεις 

απαγορευτικούς κανόνες69. 

Οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων δε µπορούν να λάβουν χώρα ανεξέλεγκτα. 

Ο έλεγχος στον οποίο υποβάλλονται και υπόκεινται είναι αυτός που θέτει το 

νοµοθετικό πλαίσιο για τον ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα, πέρα από τους εγχώριους 

νόµους για την προστασία του ανταγωνισµού (νόµος 3959/2011), ο ανταγωνισµός 

προστατεύεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δυνάµει αφενός των άρθρων 101 – 103 της 

Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου από άλλους 

																																																								
69	 Ι.	 Κοκκόρη	 –	 Δ.	 Λουκά,	 Συγκεντρώσεις	 επιχειρήσεων,	 στο	 Δίκαιο	 του	 Ελεύθερου	 Ανταγωνισμού	
(Επιμ.	Δ.	Τζουγανάτου),	2013,	σελ.	749	επ.,	766	επ.		
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Κανονισµούς που ρυθµίζουν ειδικότερα ζητήµατα επί του κρίσιµου στην παρούσα 

µελέτη θέµατος.  

«Τί προβλέπει λοιπόν το νοµοθετικό πλαίσιο;», είναι µία εύλογη αλλά και 

πρωταρχική ερώτηση κατά την έναρξη διαδικασιών επίτευξης και ολοκλήρωσης µίας 

εξαγοράς ή µία συµµαχίας. Δεδοµένου ότι τα πρόστιµα, όπως θα σηµειωθεί 

κατωτέρω, είναι ιδιαίτερα υψηλά, κρίνεται σκόπιµη και επιτακτική η µέριµνα για το 

νόµο, για τις γνωστοποιήσεις και τις ουσιώδεις προϋποθέσεις για την νοµιµότητα των 

ενεργειών µίας επιχείρησης. 

Υπάρχουν τόσο εγχώριοι όσο και διεθνείς οργανισµοί µε στόχο τη 

διασφάλιση του ανταγωνισµού και την αποφυγή µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών 

καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, στην Ελλάδα λειτουργεί η Επιτροπή 

Ανταγωνισµού, µία ανεξάρτητη αρχή που έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι το όργανο το οποίο έχει ως αρµοδιότητα την 

εφαρµογή του Ν 3959/2011 «Περί Ελεύθερου Ανταγωνισµού»70.  

Ειδικότερα, ανάµεσα στις αρµοδιότητες της επιτροπής ανταγωνισµού είναι 

και οι εξής: 

• Η διαπίστωση της ύπαρξης συµπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο ή 

αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 

παρ. 1 Ν 3959/2011.  

• Η απόφαση για την απαλλαγή συµπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, αλλά 

έχουν θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, είναι προς όφελος του καταναλωτή, δεν 

δηµιουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισµού και δεν δεσµεύουν 

υπέρµετρα τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1 παρ. 

3 N 703/77. 

Αντίστοιχες επιτροπές λειτουργούν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Επίσης, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, υπό τον 

εκάστοτε αρµόδιο επίτροπο για την πολιτική ανταγωνισµού. Αποστολή της είναι η 

τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού που περιέχονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες, 

ώστε ο ανταγωνισµός στην αγορά της ΕΕ να µην υφίσταται στρεβλώσεις και οι 

αγορές να λειτουργούν όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα, συµβάλλοντας έτσι 

στην ευηµερία των καταναλωτών και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τη δυνατότητα να εµποδίσει τη συγχώνευση 

																																																								
70	Λ.	Κοτσίρης,	Δίκαιο	του	Ανταγωνισμού,	εκδ.	Σάκκουλα,	2015,	σελ.	570επ.		
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επιχειρήσεων όταν θεωρεί ότι αυτή θα οδηγήσει σε µείωση του ανταγωνισµού στην 

ευρωζώνη. 

 

 

Ε.2. ΔΗΜΟΣΙΑ VS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Ιστορικά, οι κανόνες ανταγωνισµού της ΕΕ συλλαµβάνονταν ως κανόνες δηµόσιας 

εφαρµογής71, µε φορείς εφαρµογής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 

ανταγωνισµού. Τόσο η µεν όσο και οι δε είναι εφοδιασµένες µε ανακριτικές 

αρµοδιότητες και αρµοδιότητες επιβολής κυρώσεων, συµπεριλαµβανοµένης της 

αρµοδιότητας επιβολής προστίµων σε επιχειρήσεις για παραβάσεις των οικείων 

διατάξεων72. Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον 

Καν. 1/2003 για την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, ενώ οι εθνικές αρχές 

έχουν τις αρµοδιότητες που προβλέπουν τα εθνικά δίκαια, δυνάµενες να λάβουν τις 

αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ίδιου Κανονισµού73. Αυτή η µορφή 

εφαρµογής των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού είναι γνωστή ως «δηµόσια 

επιβολή» (public enforcement)74. 

H δηµόσια επιβολή αντιδιαστέλλεται από την «ιδιωτική επιβολή» των 

ενωσιακών κανόνων ανταγωνισµού, η οποία συνιστά απότοκο της φύσης των άρθρων 

101 και 102 ΣΛΕΕ ως κανόνων άµεσης ισχύος, κανόνων δηλαδή από τους οποίους τα 

																																																								
71	Δ.	Αυγητίδης,	 “Η	Οδηγία	2014/104/ΕΕ	υπό	 το	πρίσμα	προστασίας	των	 καταναλωτών”,	ΔΕΕ	2015	
σελ	673	
72	 Όπως	 αναφέρεται	 (Α.	 Foer	 &	 E.	 Schultz,	 Will	 Two	 Roads	 Still	 Diverge?	 Private	 Enforcement	 of	
Antitrust	 Law	 is	 Getting	 Harder	 in	 the	 United	 States.	 But	 Europe	 May	 Making	 it	 Easier,	 Global	
Competition	 Litigation	 Review,	 2011,	 107,	 111	 διαθέσιμο	 σε	
http://www.antitrustinstitute.org/sites/default/files/GCLR%2003_2011%20Foer_Schultz%20Offprint.
pdf)	«in	Europe,	as	in	much	of	the	world,	competition	law	has	traditionally	been	enforced	from	above,	
by	the	government».	Οι	συγγραφείς	παραπέμπουν	και	σε	ακόμη	χαρακτηριστικότερη	διατύπωση	του	
ίδιου	συμπεράσματος:	«in	most	of	the	world’s	antitrust	jurisdictions,	ironically,	the	government	itself	
has	 maintained	 a	 monopoly	 or	 virtual	 monopoly	 over	 the	 implementation	 of	 competition	 law»	
(απόσπ.	από	Foer	&	Cuneo,	The	International	Handbook	on	Private	Enforcement	of	Competition	Law	
xi)	
73	Βλ.	σχετικά	Ευ.	Λιάσκου,	Το	νέο	σύστημα	εφαρμογής	του	κοινοτικού	δικαίου	ανταγωνισμού,	2008	
74	Ή «επιβολή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού της ΕΕ από δηµόσιους φορείς». Βλ. Πρόταση 
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένους κανόνες που 
διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COM (2013) 404 
τελ., 11.6.2013, αιτιολ. έκθ., παρ. 1.1.	
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υποκείµενα δικαίου αντλούν απευθείας δικαιώµατα, την ικανοποίηση των οποίων 

µπορούν να αξιώσουν από τα εθνικά δικαστήρια75. Η ικανοποίηση αυτή µπορεί να 

αναζητηθεί µεν από τα εθνικά δικαστήρια, ελλείψει όµως ενωσιακών κανόνων, 

εναπόκειται στα εθνικά νοµικά συστήµατα κάθε κράτους µέλους να καθορίζουν την 

αρµοδιότητα και τη διαδικασία που θα ισχύουν κατά την έγερση τέτοιων αξιώσεων. 

Οι εθνικοί κανόνες που ρυθµίζουν δικονοµικά, ουσιαστικά και αποδεικτικά ζητήµατα 

σε σχέση µε παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισµού οφείλουν (α) να µην είναι 

λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που ισχύουν για παρόµοιες παραβάσεις σε εθνικό 

επίπεδο (αρχή της ισοδυναµίας) και (β) να µην καθιστούν πρακτικά αδύνατη ή 

υπερβολικά δύσκολη την άσκηση των σχετικών δικαιωµάτων (αρχή της 

αποτελεσµατικότητας)76. Η άµεση ισχύς των κανόνων ανταγωνισµού, υπό την 

ανωτέρω έννοια και συνοδευόµενη από τις αρχές της ισοδυναµίας και της 

αποτελεσµατικότητας, καλλιέργησαν το έδαφος για αναγνώριση της σηµασίας της 

ιδιωτικής εφαρµογής τους. 

Πρόκειται για έλεγχο τήρησης της νοµοθεσίας για τον ανταγωνισµό µε 

αφορµή ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή πρωτοβουλία που κατατείνει στην εφαρµογή 

της σε ιδιωτικές διαφορές ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Η εφαρµογή αυτή 

µπορεί να λάβει διάφορες µορφές, όπως η αναγνώριση της ακυρότητας 

απαγορευµένων συµπράξεων (άρθρο 101 παρ. 2 ΣΛΕΕ)77, η οποία κατά την 

ενωσιακή νοµολογία επέρχεται αυτοδίκαια, είναι απόλυτη και ενεργεί αναδροµικά 78. 

Μπορεί επίσης να λάβει και µορφή αυτοτελούς αξίωσης άρσης της προσβολής και 

παράλειψής της στο µέλλον79 ή και µορφή προσωρινής ένδικης προστασίας για την 

εξασφάλιση απαίτησης από παράβαση κάποιου κανόνα80. 

 

 
																																																								
75	Βλ. σχετικά, A. Jones & B. Sufrin, EU Competition Law, έκδ. 5η, 2014, 108.	
76	 Υπόθ. 33/76, Rewe-Zentralfinanz Eg & Rewe-Zentral AG v. Landwirtschaftskammer fur das 
Saarland [1976], ECR 1989.	
77	Βλ.	και	άρθρο	1	παρ.	2	Ν	3959/2011,	κατά	την	οποία	απαγορευμένες	συμφωνίες	και	αποφάσεις	
ενώσεων	επιχειρήσεων	«είναι	αυτοδικαίως	άκυρες».	
78	 Βλ. Τριανταφυλλάκη, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισµού, ό.π., 132-134. Αθανασίου, σε 
Τζουγανάτο (επιµ.), Η εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού, 2013, 1274, 1278 επ	
79	Αν και τέτοια µορφή αξίωσης δεν παρέχεται γενικά στο δίκαιό µας (αλλά µόνον ειδικά, π.χ. ΑΚ 57 
παρ. 1, άρθρο 1 εδ. β και 19 παρ. 1 Ν 146/1914), γίνεται αποδεκτή από την ελληνική θεωρία. Βλ. 
Αθανασίου, ό.π., 1301 επ.	
80	Βλ.	Αθανασίου,	ό.π.,	1303,	Γ.	Δελλή,	Προσωρινή	προστασία	και	ελεύθερος	ανταγωνισμός,	εις,	Τα	
ασφαλιστικά	 μέτρα	 στο	 εμπορικό	 δίκαιο,	 14ο	 ΠΣΕΕ,	 2005,	 256,	 Β.	 Χατζηιωάννου,	 Τα	 ασφαλιστικά	
μέτρα	στο	ελληνικό	δίκαιο	του	ελεύθερου	ανταγωνισμού,	2004.	 Για	 το	 ζήτημα	στο	αγγλικό	δίκαιο,	
βλ.	R.	Whish	&	D.	Bailey,	Competition	Law,	έκδ.	7η,	2012,	310.	
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Ε.3. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ (“MORE 

ECONOMIC APPROACH”) - Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ81   

 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί των ηµερών του Mario Monti (1999-2004)82  

πραγµατοποίησε τη µεγάλη στροφή από τον Ordoliberalismus83 (rules [object] based 

approach) προσχωρώντας στο κυρίαρχο αµερικανικό µοντέλο της οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας (efficiency), καθιστώντας έτσι τον ανταγωνισµό µέσο προς 

επιδίωξή της, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσµα την χαλάρωση της εφαρµογής του per 

se κανόνα84. 

Σήµερα δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η more economic approach έχει διεισδύσει 

βαθιά στην ευρωπαϊκή πολιτική του ανταγωνισµού, τουλάχιστον όπως αυτή 

εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: όχι µόνον η αναδιάταξη κατά την 

εφαρµογή του άρθρου 101.1 και 385, η ριζική αναθεώρηση του ελέγχου των 

συγκεντρώσεων, αλλά και η εξέταση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και 

κρατικών ενισχύσεων, πιστοποιούν την αλλαγή παραδείγµατος86. 

Πρόκειται, όπως δικαίως επισηµαίνεται, για οικονοµικοποίηση, κυρίως λόγω 

εφαρµογής της µικροοικονοµικής ανάλυσης87, ή και «αµερικανοποίηση»88 της 

																																																								
81	 Γ.	 Τριανταφυλλάκη,	 «Οικονομική	 ελευθερία	 ή	 αποτελεσματικότητα	 ως	 προστατευτέο	 έννομο	
αγαθό	στο	δίκαιο	κατά	των	περιορισμών	του	ανταγωνισμού;»,	ΔΕΕ	2012/628	
82	 Ως	 Επιτρόπου	 στην	 Ευρωπαϊκή	 Διεύθυνση	 Ανταγωνισμού,	 βλ.	 Monti,	 σε	 Fordham	 Annual	
Conference	 on	 International	 Antitrust	 Law	 and	 Policy	 New	 York,	 24	 October	 2003	 (“to	 develop	 an	
economic	 interpretation	of	EU	competition	rules	was,	 indeed,	one	of	my	main	objectives	 ...”	και	“A	
more	efficient	competition	policy	is	an	essential	element	to	this	process”).	
83	Βλ.	Gerber,	Law	and	Competition	in	Twentieth	Century	Europe:	Protecting	Prometheus,	1998,	σελ.	
232	 επ.,	 Heinemann,	 Die	 Freiburger	 Schule	 und	 ihre	 geistigen	 Wurzeln,	 1989,	 Kirstein,	
Law	and	Economics	in	Germany,	σε	Bouckaert/Geest	(eds.),	Encyclopedia	of	Law	and	Economics,	Vol.	
1,	160	επ.	
84	Schmidtchen,	Effizienz	als	Leitbild	der	Wettbewerbspolitik:	Fur	einen	more	economic	approach,	σε	
Oberender,	Effizienz	und	Wettbewerb,	2005,	σελ.	9	επ.	
85	Η	πρακτική	εφαρμογή	που	οδηγείται	στον	παραμερισμό	του	ex	ante	ελέγχου:	οι	συμπράξεις	θα	
απαγορεύονται	εφεξής	μόνον	εφόσον	έχουν	αρνητικές	συνέπειες	ή	πιθανολογείται	κάτι	τέτοιο	(βλ.	
Monti,	Article	81	and	public	policy,	CMLR	2002,	52).	
86	 Βλ.	 Μαρίνο,	 Ανακοινώσεις	 και	 Κατευθυντήριες	 γραμμές	 της	 Ευρωπαϊκής	 Επιτροπής	 στο	 δίκαιο	
ανταγωνισμού,	ΔΕΕ	2006,718	επ	
87	 Lipsky,	 Antitrust	 Economics-Making	 Progress,	 Avoiding	
Regression,	 12	 Geo.	 Mason	 L.	 Rev.	 163,	 (2003)	 165,	 Neven,	 The	 role	 of	 Economics	 in	 European	
Competition	Enforcement	and	Policy	
88	 Hoffmann,	 Kartellrecht	 versus	 Soziale	 Marktwirtschaft,	 διαθέσιμο	 στο	 δικτυακό	 τόπο	 www.eu-
trust.org.	
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πολιτικής ανταγωνισµού της ΕΕ, που ακολουθεί µε χρονική φάση καθυστέρησης τη 

Σχολή του Chicago και την welfare-efficiency approach. 

Τι εννοούµε όµως µε την έκφραση more economic approach (=rule of reason): 

Μεγαλύτερη χρήση κατά την εξέταση των υποθέσεων οικονοµικών µοντέλων, και 

προσανατολισµός στα οικονοµικά αποτελέσµατα κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης 

(effects based approach), έτσι ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των αποφάσεων, 

ελαττουµένων των λαθών που εµφιλοχωρούν σ’ αυτές και οδηγούσαν σε µείωση της 

κοινωνικής ευηµερίας (total surplus)89. Φιλοδοξείται εποµένως ότι η εφαρµογή της 

more economic approach θα έχει σοβαρά πλεονεκτήµατα οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας90. 

Είναι σαφές δε ότι η εφαρµογή της more economic approach (rule of reason) 

οδηγεί σε µετακύλιση του βάρους απόδειξης στον ενάγοντα (burden of proof shift to 

plaintiff)91. 

Αντίθετα προς τη θέση της Chicago School, το Supreme Court απέκρινε στην 

υπόθεση Eastman Kodak v. Image Technical Servs.92, ότι δεν επιτρέπονται οι κάθετοι 

περιορισµοί που επέβαλε η Kodak στην αγορά των ανταλλακτικών και service των 

προϊόντων της, την οποία ήθελε να µονοπωλήσει, αποκλείοντας µη 

εξουσιοδοτηµένους εµπόρους από την πραγµατοποίηση επισκευών στα προϊόντα 

της93. 

 

 

Ε.4. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΈΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ) 
 

																																																								
89	Είναι	γεγονός	ότι	ο	έντονος	«φορμαλισμός»	κατά	την	εφαρμογή	των	antitrust	κανόνων,	πριν	την	
επικράτηση	 της	 Σχολής	 του	 Chicago,	 είχε	 οδηγήσει	 στην	 έκδοση	 ανεπιεικών	 αποφάσεων,	 όπως	 η	
Brown	Shoe	Co.	v.	United	States,	370	U.S.	294	(1962)	(U.S.	Supreme	Court)	επί	τη	βάσει	μηχανιστικών	
κριτηρίων	μεριδίων	αγοράς	 και	μόνον,	 χωρίς	 να	ληφθούν	υπόψη	οι	συνθήκες	ανταγωνισμού	στην	
αγορά.	Βλ.	Healy,	More	Ado	About	Mergers:	Brown	Shoe	Co.	v.	United	States,	B.C.L.	Rev.	159	(1962).	
90	Forwood,	The	Commission’s	‘More	Economic	Approach’	-	Implications	for	the	role	of	the	EU	Courts,	
the	 Treatment	 of	 Economic	 Evidence	 and	 the	 Scope	 of	 Judicial	 Review”,	 σε	 Ehlermann/	 Marquis	
(eds.),	 European	 Competition	 Law	 Annual	 2009:	 Evaluation	 of	 Evidence	 and	 its	 Judicial	 Review	 in	
Competition	Cases	
91	Εφαρμογή	επί	ορισμένων	συμπράξεων	που	συντονίζουν	παραμέτρους	επιχειρηματικής	δράσης	με	
εγγενές	αντι-ανταγωνιστικό	αντικείμενο,	π.χ.	καθορισμός	των	τιμών	αγοράς,	περιορισμός	ή	έλεγχος	
της	παραγωγής,	κατανομή	των	αγορών,	μποϋκοτάζ.	
92	90-1029,	504	U.S.	451	(1992).	
93	Βλ.	όμως	αργότερα	Leegin	Creative	Leather	Prods.,	Inc.	v.	PSKS,	Inc.,	551	U.S.	877	(2007).	
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Η νοµολογία του Δικαστηρίου δεν αφήνει καµία αµφιβολία ως προς τα προστατευτέα 

έννοµα αγαθά µε τις διατάξεις του ανταγωνισµού. Είναι η προστασία «της δοµής της 

αγοράς και µε τον τρόπο αυτό του ίδιου του ανταγωνισµού»94  και η ελευθερία 

δράσης των συµµετεχόντων σ’ αυτήν95. 

 

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περικοπές: 

 

1. GlaxoSmithKline Services Unlimited κατά Επιτροπής (6.10.2009) 

«Ουδόλως προκύπτει από τη διάταξη αυτή ότι µόνον οι συµφωνίες που 

στερούν τους καταναλωτές από ορισµένα πλεονεκτήµατα θα µπορούσαν να έχουν 

επιζήµιο για τον ανταγωνισµό αντικείµενο. Αφετέρου, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι 

το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 101 ΣΛΕΕ αποσκοπεί, όπως και οι λοιποί κανόνες 

περί ανταγωνισµού της Συνθήκης, στην προστασία όχι αποκλειστικά των άµεσων 

συµφερόντων των ανταγωνιστών ή των καταναλωτών, αλλά της δοµής της αγοράς 

και µε τον τρόπο αυτό του ίδιου του ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, η διαπίστωση της 

υπάρξεως του επιζήµιου για τον ανταγωνισµό αντικειµένου µιας συµφωνίας δεν 

µπορεί να εξαρτάται από το ότι οι τελικοί καταναλωτές στερούνται των 

πλεονεκτηµάτων ενός αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στον τοµέα του εφοδιασµού ή 

των τιµών. 

Εποµένως, εξαρτώντας την ύπαρξη επιζήµιου για τον ανταγωνισµό 

αντικειµένου από την απόδειξη του ότι η συµφωνία έχει δυσµενείς συνέπειες για τους 

τελικούς καταναλωτές και µην καταλήγοντας στην ύπαρξη τέτοιου αντικειµένου 

όσον αφορά την εν λόγω συµφωνία, το Πρωτοδικείο πλανήθηκε περί το δίκαιο. 

Το Δικαστήριο έχει επανειληµµένως χαρακτηρίσει συµφωνίες που 

αποσκοπούν στη στεγανοποίηση των εθνικών αγορών σύµφωνα µε τα εθνικά σύνορα 

ή παρακωλύουν την οικονοµική αλληλοδιείσδυση των εθνικών αγορών, και ιδίως 

εκείνες που έχουν σκοπό την απαγόρευση ή τον περιορισµό των παράλληλων 

																																																								
94	C-501/2006	P,	C-513/2006	P,	C-515/2006	P	και	C-519/2006	P,	Απόφαση	της	6ης	Οκτωβρίου	2009,	
GlaxoSmithKline	Services	Unlimited	κατά	Επιτροπής	
95	 C-95/2004	 P,	 Απόφαση	 της	 15ης	 Μαρτίου	 2007,	 British	 Airways	 plc	 κατά	 Επιτροπής	 των	
Ευρωπαϊκών	Κοινοτήτων,	Virgin	Atlantic	Airways	Ltd	
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εξαγωγών, ως συµφωνίες που έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του 

ανταγωνισµού κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης»96. 

 

2. British Airways plc κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Virgin Atlantic 

Airways Ltd (15.3.2007) 

«Τίποτε δεν εµποδίζει η δυσµενής διάκριση εµπορικώς συναλλασσοµένων, οι 

οποίοι τελούν σε σχέση ανταγωνισµού, να θεωρηθεί ως καταχρηστική, όταν η 

συµπεριφορά της κατέχουσας δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως τείνει, ενόψει του 

συνόλου των συγκεκριµένων περιστάσεων, σε στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ 

των εν λόγω εµπορικών εταίρων. Στο πλαίσιο αυτής της καταστάσεως, δεν µπορεί να 

απαιτείται η επιπλέον προσκόµιση της αποδείξεως περί µιας πραγµατικής, 

ποσοτικοποιήσιµης χειροτερεύσεως της ατοµικής ανταγωνιστικής θέσεως των 

εµπορικών εταίρων». 

 

 

Ε.5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

Κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 Ν 703/1977, ως ισχύει, µε απόφαση της ΕΑ απαγορεύεται 

κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και 

η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε 

ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. Σύµφωνα µε 

τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου για την εκτίµηση της δυνατότητας 

µιας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό λαµβάνονται υπόψη 

ιδιαίτερα η διάρθρωση των σχετικών αγορών, ο πραγµατικός ή δυνητικός 

ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εγκατεστηµένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η 

ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των 

ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική 
																																																								
96	Βλ.	μεταξύ	άλλων,	αποφάσεις	της	8ης	Νοεμβρίου	1983,	96/82	έως	102/82,	104/82,	105/82,	108/82	
και	 110/82,	 IAZ	 International	 Belgium	 κ.λπ.	 κατά	 Επιτροπής,	 Συλλογή	 1983,	 σελ.	 3369,	 σκέψεις	 23	
έως	27,	της	28ης	Απριλίου	1998,	C-306/1996,	Javico,	Συλλογή	1998,	σελ.	 I-1983,	σκέψεις	13	και	14,	
και	 της	 6ης	 Απριλίου	 2006,	 C-551/2003	 P,	 General	Motors	 κατά	 Επιτροπής,	 Συλλογή	 2006,	 σελ.	 I-
3173,	σκέψεις	67	έως	69.	
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δύναµη τους, οι δυνατότητες επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις 

επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, 

η πρόσβαση τους στις πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η 

εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα 

συµφέροντα των ενδιάµεσων και τελικών καταναλωτών και η συµβολή στην εξέλιξη 

της τεχνικής και οικονοµικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το 

συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τονανταγωνισµό97. 

        Συγκέντρωση µεταξύ επιχειρήσεων που δρουν σε διακεκριµένες αγορές δεν 

δύναται συνήθως να συνεπιφέρει τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, 

λόγω της σωρεύσεως µεριδίων αγοράς που κατέχουν τα µέρη. Δεν συνεπάγεται 

πάντως ότι οι συνθήκες ανταγωνισµού σε µία αγορά δεν µπορούν ποτέ να 

επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες της αγοράς αυτής. Στο πλαίσιο 

µακροπρόθεσµης ανάλυσης των αποτελεσµάτων πράξεων συγκέντρωσης ετερογενών 

δραστηριοτήτων, αν µπορεί να συναχθεί, λόγω των συσπειρωτικών συνεπειών που 

διαπιστώνονται, ενδεχόµενο δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στο εγγύς 

µέλλον που θα έχει ως συνέπεια τον ουσιώδη περιορισµό του ανταγωνισµού στις 

οικείες αγορές, πρέπει να απαγορευθεί. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ύπαρξη 

δεσπόζουσας ή, έστω, ηγετικής θέσης σε µία αγορά µίας εκ των συµµετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων, πρέπει να εξεταστεί αν η νέα ενοποιηµένη επιχείρηση 

έχει τη δυνατότητα και το κίνητρο διά της παραγώγου προωθήσεως (market 

leveraging) και διά της αναπτύξεων διαφόρων πρακτικών (π.χ. bundling ή tying) να 

αποκλείσει τον ανταγωνισµό δηµιουργώντας δεσπόζουσα θέση σε άλλη αγορά ή 

ενισχύοντας την ήδη υπάρχουσα δεσπόζουσα θέση της στη πρώτη αγορά. Η 

ανάπτυξη των ανωτέρω πρακτικών είναι ιδιαίτερα πιθανή κυρίως στη περίπτωση των 

άµεσα γειτνιαζουσών αγορών ή στις περιπτώσεις αγορών συµπληρωµατικών 

προϊόντων. 

             Κατά την αξιολόγηση των συσπειρωτικών συνεπειών των συγκεντρώσεων 

µεταξύ επιχειρήσεων που δρουν σε διακεκριµένες-χωριστές αγορές, σηµαντικός 

παράγοντας είναι η σώρευση των προϊόντων και σηµάτων, δηλαδή των 

"χαρτοφυλακίων" των δύο µερών (επιπτώσεις χαρτοφυλακίου), καθώς ο κάτοχος ενός 

"χαρτοφυλακίου" σηµάτων µε ηγετική θέση µπορεί να επωφεληθεί από διάφορα 

πλεονεκτήµατα. Ειδικότερα, η θέση του έναντι των πελατών του είναι ισχυρότερη, 

																																																								
97	ΕπΑνταγΟλ314/ν/2006	
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διότι είναι σε θέση να προσφέρει ένα φάσµα προϊόντων και να καλύπτει µεγαλύτερο 

ποσοστό των δραστηριοτήτων τους, διαθέτει περισσότερα περιθώρια ευέλικτης 

τιµολόγησης, εµπορικής προώθησης και εκπτώσεων, µεγαλύτερες δυνατότητες να 

δηµιουργεί σχέσεις εξάρτησης µε τους πελάτες του και µπορεί να πραγµατοποιεί 

οικονοµίες κλίµακας και εξωτερικές οικονοµίες σε επίπεδο πωλήσεων και εµπορικής 

προώθησης. Τέλος, µια έµµεση (ή άµεση) απειλή άρνησης εφοδιασµού των πελατών 

του έχει µεγαλύτερη βαρύτητα. Η σηµασία αυτών των πλεονεκτηµάτων, και η 

δυνητική τους επίπτωση στην ανταγωνιστική διάρθρωση της αγοράς, εξαρτώνται από 

διάφορους παράγοντες: το εάν ο κάτοχος του χαρτοφυλακίου διαθέτει το κορυφαίο 

σήµα ή ένα ή περισσότερα σήµατα µε ηγετική θέση σε συγκεκριµένες αγορές, τα 

µερίδια αγοράς των διαφόρων σηµάτων, ιδίως σε σχέση προς τα µερίδια των 

ανταγωνιστών, η σχετική σηµασία των επιµέρους αγορών στις οποίες τα µέρη 

διαθέτουν σηµαντικά µερίδια και σήµαια σε σχέση µε το σύνολο των αγορών 

προϊόντων που καλύπτει το χαρτοφυλάκιο ή/και ο αριθµός των αγορών στις οποίες ο 

κάτοχος του χαρτοφυλακίου διαθέτει το κορυφαίο ή ένα ηγετικό σήµα. Επιπλέον, η 

σηµασία των επιπτώσεων χαρτοφυλακίου πρέπει να εξετάζεται σε σχέση µε τη 

σχετική ισχύ των σηµάτων και των χαρτοφυλακίων των ανταγωνιστών. 

Συνοπτικά λοιπόν να αναφέρουµε ότι από το άρθρο 4γ παρ. 1 και 2 του νόµου 

προκύπτει ότι µία συγκέντρωση επιχειρήσεων εφ` όσον έχει ως αποτέλεσµα τον 

περιορισµό του ανταγωνισµού στην σχετική αγορά προϊόντος και στο σύνολο της 

εθνικής αγοράς ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα, ιδιαίτερα δε µε την δηµιουργία ή ενίσχυση 

δεσπόζουσας θέσης, εµπίπτει στο πεδίο απαγόρευσης του άρθρου 4γ παρ. 1 και 2 του 

Ν 703/77 όπως ισχύει. Ανεξάρτητα από το αυτό η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης δεν 

θεµελιώνεται από την εξέταση της θέσης µόνο των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεων αλλά ερευνάται και σε σχέση µε το αν αυτές αποτελούν µέλη στενού 

ολιγοπωλίου, στο επίκεντρο της προβληµατικής του ελληνικού δικαίου 

ανταγωνισµού δεν βρίσκεται αυτή καθ` αυτή η δηµιουργία ή ενίσχυση της 

δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, αλλά ο 

περιορισµός του ανταγωνισµού που πρέπει να είναι σηµαντικός. Η ύπαρξη ή µη 

δεσπόζουσας θέσης αποτελεί απλώς έναν χαρακτηριστικό τρόπο πρόκλησης κινδύνου 

περιορισµού του ανταγωνισµού, που δεν είναι ασφαλώς ο µόνος ("ιδίως"). Ετσι 

λοιπόν, ακόµη και στην περίπτωση που το µερίδιο αγοράς των συµµετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν είναι ικανό να θεµελιώσει κρίση δεσπόζουσας θέσης 
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τους, ο περιορισµός του ανταγωνισµού, µε την έννοια της συρρίκνωσης των 

εναλλακτικών ευχερειών και επιλογών τρίτων (ανταγωνιστών, προµηθευτών, 

καταναλωτών), µπορεί να προκύψει ακόµη µε όχι ιδιαίτερα υψηλό µερίδιο αγοράς. 

Είναι χαρακτηριστική η εξάρτηση των µικρών κυρίως παραγωγών από τις µεγάλες 

αλυσίδες σούπερ µάρκετ προκειµένου να διαθέσουν µέσω αυτών το προϊόν τους στον 

τελικό καταναλωτή. Οι όροι και οι απαιτήσεις των αλυσίδων είναι εξαιρετικά 

επαχθείς, οι δε παραγωγοί πιέζονται και προσφέρουν τις χαµηλότερες δυνατές τιµές - 

µακροχρόνιες πιστώσεις και να πληρώνουν "αέρα" για τη διάθεση του προϊόντος, 

ιδιαίτερα δε για µία καλή θέση στο "ράφι". Τα αποτελέσµατα για τον πραγµατικό 

αλλά και το δυνητικό ανταγωνισµό είναι προφανή. Επιπλέον οι συγκεντρώσεις σε 

πολυπωλιακά διαρθρωµένες αγορές ενέχουν τον κίνδυνο εκδήλωσης αµυντικών 

συγκεντρώσεων και αντισυσπειρώσεων (συγχωνεύσεις, κοινοπραξίες) των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση της διαρκώς αυξανόµενης δύναµης 

στην αγορά των µεγάλων ατναγωνιστών τους. Σε αγορές µάλιστα που φέρουν ήδη τα 

χαρακτηριστικά του ευρέος ολιγοπωλίου, όπως συµβαίνει µε τον κλάδο του λιανικού 

εµπορίου τροφίµων, στον οποίο δραστηριοποιούνται λίγοι σχετικά όµιλοι 

επιχειρήσεων µε µεγάλα ποσοστά στην αγορά, αλλά και ένα πλήθος µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων, ο κίνδυνος που ελλοχεύει για την πλήρη εξουδετέρωση του 

ανταγωνισµού είναι ακόµη εντονότερος, αφού η εξαφάνιση από την αγορά των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων και η περαιτέρω συγκέντρωση µεταξύ των µεγάλων 

οµίλων, θα οδηγήσει στη µετατροπή της σε στενό ολιγοπώλιο, µε όλα τα σύµφυτα µε 

τη µορφή αυτή της αγοράς µειονεκτήµατα, της κατανοµής των αγορών και εν γένει 

της ολιγοπωλιακής αλληλεξάρτησης. 

 

 

Ε.6. ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΜΙΑ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ) 
 

 

Για να ολοκληρωθεί µία εξαγορά ή µία στρατηγική συµµαχία πολλές παρεµβάΛλεται 

το κράτος, το οποίο µε διάφορες τρόπους προσπαθεί να ευνοήσει το επενδυτικό 
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κλίµα. Στο πλαίσιο αυτό το κράτος αλλά και άλλοι φορείς ελεγχόµενοι από το κράτος 

παράσχουν σε εταιρίες συγκριτικά πλεονέκτηµατα, τα οποία µπορεί να συνίστανται 

σε προνοµιακό δανείσµο, σε ρύθµιση ή και διαγραφή χρεών κλπ. Για το λόγο αυτό 

ακολουθώντας ανάποδο συλλογισµό πρέπει µία υπό εξέλιξη συγχώνευση και εξαγορά 

πρέπει να συνυπολογίσει στις ενέργειες και τυχόν κυρώσεις που επιφυλάσσει η 

ενωσιακή και εθνική έννοµη τάξη. 

 

 

Ε.6.1. Πρωτογενές και παράγωγο ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων 

 

 

Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 107 παρ. 

1 ΣΛΕΕ  «Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη µέλη ή 

µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια 

της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή ορισµένων κλάδων παραγωγής 

είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, κατά το µέτρο που επηρεάζουν τις µεταξύ 

των κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως». Περαιτέρω, 

σύµφωνα µε το άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ «Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως περί 

των σχεδίων που αποβλέπουν να θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε 

να δύναται να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν κρίνει ότι το σχέδιο ενισχύσεως δεν 

συµβιβάζεται µε την εσωτερική αγορά, κατά το άρθρο 107, κινεί αµελλητί τη 

διαδικασία που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο (παρ. 2). Το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν δύναται να εφαρµόσει τα σχεδιαζόµενα µέτρα πριν η 

Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση.» 

 

Βάσει των προαναφερόµενων διατάξεων του πρωτογενούς ενωσιακού 

δικαίου, της σχετικής πάγιας νοµολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ (άλλοτε ΔΕΚ και 

ήδη ΔΕΕ) και της πρακτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα βασικά κριτήρια που 

πρέπει να πληρούνται προκειµένου ένα µέτρο να εµπίπτει στην έννοια της κρατικής 

ενίσχυσης είναι τα εξής:  

α) Το µέτρο συνεπάγεται τη χορήγηση οικονοµικού πλεονεκτήµατος στον 

αποδέκτη του, το οποίο (πλεονέκτηµα) υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας της 

αγοράς δεν θα µπορούσε να αποκτηθεί χωρίς παράλληλα, ο λήπτης της ενίσχυσης να 

παρέχει κάποιο ισότιµο οικονοµικά αντάλλαγµα (ΔΕΚ C-308/01, GIL Insurance Ltd 



	 58	 	

and Others v. Commisionners of Customs and Excise, παρ. 69). Στην έννοια δε του 

οικονοµικού πλεονεκτήµατος περιλαµβάνονται όχι µόνον η θετική µεταβίβαση 

κρατικών πόρων αλλά και η έµµεση οικονοµικά αποτιµητή διευκόλυνση µιας 

επιχείρησης, όπως π.χ. η απαλλαγή της από οικονοµικές επιβαρύνσεις που αυτή 

κανονικώς θα έπρεπε να φέρει. Συνεπώς, κρατικές ενισχύσεις, αποτελούν οι  άµεσες 

επιδοτήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις του Δηµοσίου, οι φοροαπαλλαγές, απαλλαγές από 

την επιβολή πάσης φύσεως οικονοµικών επιβαρύνσεων κ.α. (βλ. σχετ. Α. Μεταξά 

«Διάσωση και αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων και ενωσιακό δίκαιο 

κρατικών ενισχύσεων» σε «Η αντιµετώπιση της αφερεγγυότητας-23ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Εµπορικού Δικαίου», Νοµική Βιβλιοθήκη 2014, σ. 202-203). Μάλιστα, 

σύµφωνα µε την πάγια πρακτική της Επιτροπής, στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης 

εµπίπτει και η χορήγηση ειδικών πλεονεκτηµάτων και διευκολύνσεων, σχετικά µε 

την καταβολή προστίµων από επιχειρήσεις (βλ. σχετ. Απόφαση της Επιτροπής της 

11.9.1973 Aides belges a des raffineries de petrole a Anvers et a Kallo, ΕπισΕφηµΕΕ, 

L 270/27.9.1973, σ. 22-23, Απόφαση της Επιτροπής της 22.3.1977, Aide du 

gouvernement belge a une raffinerie de petrole a Anvers, ΕπισΕφηµΕΕ, 80 της 

29.3.1977, σ. 23-24, όπως επίσης και 4η Έκθεση πολιτικής ανταγωνισµού σ. 175-183, 

10η Έκθεση πολιτικής ανταγωνισµού, σ. 222-226 και 16η Έκθεση πολιτικής 

ανταγωνισµού, σ. 259). 

β) Το οικονοµικό πλεονέκτηµα χορηγείται από το κράτος ή µε κινητοποίηση 

κρατικών πόρων ήτοι κάθε είδους δηµοσίων πόρων. Στους δηµόσιους πόρους δε, 

σύµφωνα µε την νοµολογία του ΔΕΚ και την πρακτική της Επιτροπής, 

περιλαµβάνονται όχι µόνον οι πόροι τους οποίους διαχειρίζονται οι κάθε λογής 

δηµόσιες αρχές, αλλά και αυτοί τους οποίους διαχειρίζεται οποιοσδήποτε Δηµόσιος ή 

ιδιωτικός φορέας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία και δρα κατ’ εντολή 

δηµόσιας αρχής (ΔΕΚ C-482/99 «Stardust Marine» παρ. 37). Ειδικά µάλιστα, έχει 

κριθεί από το ΔΕΚ, ότι στην έννοια των κρατικών ενισχύσεων υπάγονται και 

επιδοτήσεις που χορηγούνται από ιδιωτικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε 

συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων (επιδοτήσεις προς αγρότες), ως αποτέλεσµα 

άσκησης αποφασιστικής επιρροής του δηµοσίου στη διαχείριση των εν λόγω 

ιδρυµάτων, καίτοι τα λαµβανόµενα µέτρα συνεπάγονται κινητοποίηση ιδιωτικών 

πόρων (ΔΕΚ C-290/83, «Credit Agricole», παρ. 14, έτσι σχετικά µε το κριτήριο της 

«αποφασιστικής επιρροής» του δηµοσίου στη διαχείριση ιδιωτικών πόρων, και οι C-

303/88 «ENI-Lanerossi» και C-305/89 «Alfa- Romeo»). 
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Περαιτέρω, στο στάδιο αυτό, ελέγχεται το κατά πόσον η συµπεριφορά του 

φορέα που χορηγεί την ενίσχυση, προσοµοιάζει µε εκείνη που θα υιοθετούσε ένας 

ιδιώτης επενδυτής υπό ανάλογες συνθήκες («market economy investor principle» ελλ. 

«αρχή του ιδιώτη επενδυτή»). Ως εκ τούτου, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης, να αξιολογείται κατά πόσον, η σχετική παρέµβαση  διενεργείται 

υπό τους όρους της αγοράς. Η αξιολόγηση αυτή, πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της 

συγκριτικής θεώρησης, δηλαδή της αντιπαραβολής, της συµπεριφοράς του φορέα 

(δηµόσιος ή υπό την αποφασιστική επιρροή του δηµοσίου) που χορηγεί την ενίσχυση, 

µε την εικαζόµενη, συµπεριφορά, που θα υιοθετούσε ένας ιδιώτης επενδυτής ο οποίος 

λαµβάνει τις επιχειρηµατικές του αποφάσεις, σε ένα περιβάλλον ελεύθερης 

ανταγωνιστικής αγοράς, Εφόσον η παρέµβαση, προσιδιάζει εν προκειµένω στην 

εικαζόµενη πρακτική που θα υιοθετούσε ο ιδιώτης επενδυτής, τότε δεν θα πρόκειται 

κατ’ αρχήν για κρατική ενίσχυση του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ (βλ. ενδεικτικά Α. 

Μεταξά, ο.π.σ. 203-204).  

γ) Το οικονοµικό πλεονέκτηµα χορηγείται σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή 

κλάδους παραγωγής, η χορήγηση του δηλαδή είναι «επιλεκτική». Ειδικότερα, εάν ένα 

µέτρο, ευνοεί ορισµένο κλάδο επιχειρήσεων ή µεµονωµένες επιχειρήσεις, 

χορηγώντας τους οικονοµικό πλεονέκτηµα, σε σχέση µε άλλες, µε τις οποίες οι 

ευνοούµενες βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση, τότε το υπό κρίση µέτρο κατά 

κανόνα πληροί το κριτήριο της «επιλέκτικοτητας» που µε τη σειρά του είναι 

συστατικό στοιχείο της κρατικής ενίσχυσης κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ (Γενικό 

Δικαστήριο ΕΕ (ΓεΔΕΕ) T-55/99 «Confederation Espanola de Transporte de 

Mercancias («CETM») κατά Επιτροπής», παρ. 40). 

δ) Το οικονοµικό πλεονέκτηµα, νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον 

ανταγωνισµό και επιδρά αρνητικά στο διακοινοτικό εµπόριο. Συγκεκριµένα, εφόσον 

κριθεί ότι ένα µέτρο χορηγεί επιλεκτικό οικονοµικό πλεονέκτηµα σε ορισµένη ή 

ορισµένες επιχειρήσεις, τότε οποιαδήποτε νόθευση του ανταγωνισµού αυτό προκαλεί, 

όσο ποσοτικά περιορισµένη και αν είναι, γίνεται δεκτό ότι συνιστά απαγορευµένη 

κρατική ενίσχυση (ΓεΔΕΕ Τ-214/95 «Het Vlaame Gewest κατά Επιτροπής», παρ. 

42). Επιπλέον, οποιοδήποτε µέτρο απειλεί να νοθεύσει ή νοθεύει τις συνθήκες 

ανταγωνισµού στις επηρεαζόµενες από την ενίσχυση, αγορές, είναι δυνατό να 

καταλαµβάνεται από τη διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ και άρα να αποτελεί 

παράνοµη κρατική ενίσχυση (βλ. Α. Μεταξά, ο.π., σ. 205).  
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Για κάθε µέτρο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

ισχύει η υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 108 παρ. 3 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση δε µη τήρησης της ως άνω υποχρέωσης 

του κράτους µέλους, η κρατική ενίσχυση που χορηγείται µε το εκάστοτε µέτρο, είναι 

τυπικά παράνοµη (Βλ Β. Καραγιάννη «Κρατικές Ενισχύσεις, Κοινοτική & Εθνική 

ρύθµιση» Νοµική Βιβλιοθήκη 2006, σ. 66-68, Α. Μεταξά, ο.π., σ. 205-206). 

Επιπλέον, κατά την πάγια νοµολογία του ΔΕΕ η  διάταξη του άρθρου 108 παρ. 3 

ΣΛΕΕ αποτελεί διάταξη αµέσου εφαρµογής (τη θέση αυτή ακολουθεί πάγια η 

νοµολογία ήδη από την απόφαση C-120/1973 «Lorenz κατά Γερµανίας»).  Τούτο 

σηµαίνει ότι οι θιγόµενοι ιδιώτες, µπορούν να επικαλεστούν και ενώπιον των εθνικών 

δικαστηρίων, τυχόν παραβίαση της, ενώ ο εθνικός δικαστής, οφείλει, όταν 

διαπιστώσει την τυπική παρανοµία µιας κρατικής ενίσχυσης να συναγάγει όλες τις 

συνέπειες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, όσον αφορά το κύρος των επιµέρους 

πράξεων εφαρµογής, του µέτρου της ενίσχυσης συµπεριλαµβανοµένης ακόµα και της 

ανάκτησης της χορηγηθείσας ενίσχυσης (ΔΕΚ C-354/90 «Federation Nationale du 

commerce exterieur des produits alimentaires και Syndicat national saumon 

(FNCE)»). 

 

 

Ε.6.2. Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων διάσωσης και 

αναδιάρθρωσης µη χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων.  

 

 

Η  Επιτροπή έχει εκδώσει ήδη την Ανακοίνωση 2014/C-249/01 «Κατευθυντήριες 

γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση µη 

χρηµατοπιστωτικών προβληµατικών επιχειρήσεων»,  (EL 31.7.2014, C 249/01). Βάσει 

της πάγιας πρακτικής της Επιτροπής, αλλά και των ως άνω Κατευθυντηρίων 

Γραµµών, η έγκριση της Επιτροπής σε περιπτώσεις παρεµβάσεων διάσωσης ήα 

αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων εκτός χρηµατοπιστωτικού τοµέα, παρέχεται µε 

αυστηρά περιοριστικούς όρους καθώς πρόκειται για «τις κρατικές ενισχύσεις µε τις 

πλέον στρεβλωτικές επιπτώσεις» στον ανταγωνισµό. Η αποχώρηση δε των λιγότερο 

αποδοτικών επιχειρήσεων δίνει την ευκαιρία στους αποδοτικότερους ανταγωνιστές 

τους να αναπτυχθούν και επαναφέρει περιουσιακά στοιχεία στην αγορά, όπου 

µπορούν να αξιοποιηθούν για περισσότερο παραγωγικές χρήσεις. Παρεµβαίνοντας σε 
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αυτή τη διαδικασία, οι κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 

προβληµατικών επιχειρήσεων, ενδέχεται να επιβραδύνουν σηµαντικά την οικονοµική 

ανάπτυξη στους ενδιαφερόµενους κλάδους (βλ εισαγωγική σκ. 3 των 

Κατευθυντηρίων Γραµµών). 

 

Ειδικά όσον αφορά την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προβληµατικών 

επιχειρήσεων, αυτή περιλαµβάνει συχνά την πιο µόνιµη παροχή βοήθειας και πρέπει 

να αποκαθιστά τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα της δικαιούχου επιχείρησης βάσει 

εφικτού, συγκροτηµένου και µακρόπνοου σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθιστώντας 

παράλληλα δυνατή την επαρκή ιδία συµµετοχή και καταµερισµό των επιβαρύνσεων 

και περιορίζοντας τις δυνητικές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού (Κατευθυντήριες 

Γραµµές, άρθρο 2.3 παρ. 26). Προκειµένου να θεωρηθούν συµβατές ή συµβιβάσιµες 

µε το ενωσιακό δίκαιο οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τη διάσωση ή 

αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων θα πρέπει να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Το κράτος µέλος που προτίθεται να χορηγήσει τέτοια ενίσχυση, πρέπει να 

αποδεικνύει µε αντικειµενικό τρόπο ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι «προβληµατική». 

Ως «προβληµατική» δε επιχείρηση νοείται µεταξύ άλλων και η εταιρεία που υπάγεται 

σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου 

που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία 

µετά από αίτηµα των πιστωτών της (Κατευθυντήριες Γραµµές, άρθρο 2.2 παρ. 19 και 

20 στ. γ΄) 

β) Πρέπει να υποβάλλεται «σχέδιο αναδιάρθρωσης» µε στόχο την 

αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας της επιχείρησης, σε ένα εύλογο 

χρονικό διάστηµα, µε βάση ρεαλιστικές, σαφείς και τεκµηριωµένες προβλέψεις το 

οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρησης να επιβιώσει αυτοδύναµα. Το 

σχέδιο αυτό, θα πρέπει  να περιλαµβάνει ακόµα, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που 

αφορούν την οργάνωση, χρηµατοδότηση και όλες τις σηµαντικές πτυχές της 

επιχείρησης ώστε να αποδεικνύεται η βασιµότητα των αντίστοιχων προβλέψεων 

(Κατευθυντήριες Γραµµές άρθρο 3.1.2). Σύµφωνα µε την ακολουθούµενη πρακτική 

της, η  Επιτροπή δεν εγκρίνει υποβαλλόµενα σχέδια αναδιάρθρωσης που δεν 

στηρίζονται σε ρεαλιστικές προβλέψεις ή έχουν ασάφειες όπως π.χ. στην περίπτωση 

που το σχέδιο βασίζεται σε επενδυτή του ιδιωτικού τοµέα του οποίου ακόµα, δεν έχει 

εξασφαλιστεί η συµµετοχή (βλ. αποφάσεις Επιτροπής C 19/2000 και C 44/2001, ΕΕ 
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L 62, 9.3.2002). Ακόµη επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις ενίσχυσης,  ad hoc (όπως η 

κρινόµενη), το σχετικό σχέδιο πρέπει να επικυρώνεται από την Επιτροπή 

(Κατευθυντήριες Γραµµές άρθρο 3.1.2, παρ. 46). 

γ)  Η ενίσχυση πρέπει να πληροί το κριτήριο της «καταλληλότητας» για την 

αναδιάρθρωση της συγκεκριµένης  ενισχυόµενης  επιχείρησης, και να περιορίζεται 

στο απολύτως αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη της αποκατάστασης της 

βιωσιµότητας της. Οφείλει δηλαδή να είναι ανάλογη και να µην υπερακοντίζει το 

στόχο αυτό. Κάθε ποσό που υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο δεν µπορεί να εγκριθεί 

από την Επιτροπή. Προς αποφυγή δε στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, η µορφή µε 

την οποία παρέχεται η ενίσχυση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην παρέχονται στην 

επιχείρηση πλεονάζοντα ρευστά διαθέσιµα δυνάµενα να χρηµατοδοτήσουν επιθετικές 

δραστηριότητες ή νέες επενδύσεις άσχετες προς την υλοποίηση του σχεδίου 

αναδιάρθρωσης (Κατευθυντήριες Γραµµές άρθρα 3.3 και 3.5.2.). 

δ) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να προβλέπει τη λήψη 

«αντισταθµιστικών µέτρων» από την ενισχυόµενη επιχείρηση, προκειµένου να 

ελαχιστοποιηθούν τα αποτελέσµατα της ενίσχυσης που αλλοιώνουν τις συναλλαγές 

κατά τρόπο ώστε ο ανταγωνισµός να νοθεύεται στο ελάχιστο δυνατό βαθµό και 

ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ότι η ενίσχυση παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 

να συνεχίσει τη δραστηριότητα της ώστε να µη θεωρηθεί αντίθετη µε το «κοινό 

συµφέρον» (Κατευθυντήριες Γραµµές άρθρα 3.5.2 και 3.6.2). 

ε) Πρέπει να τηρείται η αρχή της «εφάπαξ ενίσχυσης» σύµφωνα µε την οποία 

δεν µπορεί να παρέχεται ενίσχυση αναδιάρθρωσης σε µια επιχείρηση που έχει ήδη 

λάβει ενίσχυση εντός διαστήµατος µίας δεκαετίας. Στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται 

οι επαναλαµβανόµενες ενισχύσεις οι οποίες διατηρούν µε τεχνητό τρόπο τη 

βιωσιµότητα µιας επιχείρησης που αναπόφευκτα θα έπρεπε να εγκαταλείψει την 

αγορά λόγω της αναποτελεσµατικότητας της (Κατευθυντήριες Γραµµές άρθρο 3.6.1).  

 

Ενδιαφέρον, ως προς τη στάση που πρέπει να κρατούν τα εθνικά δικαστήρια 

όταν καλούνται να κρίνουν επί ρυθµίσεων που είναι αντίθετες µε την απαγόρευση 

των κρατικών ενισχύσεων, παρουσιάζουν οι κάτωθι σκέψεις της προσφάτως 

εκδοθείσας απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ (C 

590/14 P): 

«97. Συγκεκριµένα, τα εθνικά δικαστήρια δεν είναι αρµόδια να 

αποφαίνονται επί του αν µια κρατική ενίσχυση είναι συµβατή µε την 
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εσωτερική αγορά, δεδοµένου ότι ο έλεγχος αυτός εµπίπτει στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 

8ης Δεκεµβρίου 2011, Residex Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, 

σκέψη 27, της 18ης Ιουλίου 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, σκέψη 38 

και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία, καθώς και της 19ης Μαρτίου 2015, 

OTP Bank, C-672/13, EU:C:2015:185, σκέψη 37). 97 Αντιθέτως, τα 

εθνικά δικαστήρια µεριµνούν για τη διασφάλιση, µέχρι την τελική απόφαση 

της Επιτροπής, των δικαιωµάτων των υποκειµένων δικαίου, περίπτωση 

παραβάσεως, από τις κρατικές αρχές, της απαγορεύσεως του άρθρου 108, 

παράγραφος 3, ΣΛΕΕ (αποφάσεις της 8ης Δεκεµβρίου 2011, Residex 

Capital IV, C-275/10, EU:C:2011:814, σκέψη 27 και εκεί παρατιθέµενη 

νοµολογία, της 18ης Ιουλίου 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, σκέψη 39, 

καθώς και της 21ης Νοεµβρίου 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, 

EU:C:2013:755, σκέψη 28).  

 

98. Στο πλαίσιο αυτό, τα εθνικά δικαστήρια µπορούν να επιλαµβάνονται 

διαφορών στο πλαίσιο των οποίων υποχρεούνται να ερµηνεύσουν και να 

εφαρµόσουν την έννοια της «κρατικής ενισχύσεως» του άρθρου 107, 

παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, προκειµένου ιδίως να κρίνουν αν ένα κρατικό 

µέτρο που ελήφθη χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία προηγουµένου ελέγχου 

του άρθρου 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ έπρεπε να είχε υποβληθεί στη 

διαδικασία αυτή (αποφάσεις της 18ης Ιουλίου 2007, Lucchini, C-119/05, 

EU:C:2007:434, σκέψη 50 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία, καθώς και 

της 18ης Ιουλίου 2013, P, C-6/12, EU:C:2013:525, σκέψη 38).  

 

99. Αν τα εθνικά δικαστήρια διαπιστώσουν ότι το επίµαχο µέτρο έπρεπε 

πράγµατι να κοινοποιηθεί προηγουµένως στην Επιτροπή, οφείλουν να 

εξακριβώσουν αν το οικείο κράτος µέλος συµµορφώθηκε µε την 

υποχρέωση αυτή και, σε αντίθετη περίπτωση, να κηρύξουν το µέτρο αυτό 

παράνοµο (απόφαση της 19ης Μαρτίου 2015, OTP Bank, C-672/13, 

EU:C:2015:185, σκέψη 68). 100 Συγκεκριµένα, τα εν λόγω δικαστήρια 

είναι υποχρεωµένα να διασφαλίζουν την επέλευση, κατά το εσωτερικό 

δίκαιο, όλων των εννόµων συνεπειών της παραβάσεως του άρθρου 108, 

παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, όσον αφορά τόσο το κύρος των πράξεων που 
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συνεπάγονται εκτέλεση των µέτρων ενισχύσεως όσο και την ανάκτηση των 

χρηµατοοικονοµικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν κατά παράβαση της 

διατάξεως αυτής (απόφαση της 8ης Δεκεµβρίου 2011, Residex Capital IV, 

C-275/10, EU:C:2011:814, σκέψη 29 και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία). 

…………………………………… 

105. Υπενθυµίζεται, όµως, ότι η εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού 

της Ένωσης θεµελιώνεται στην υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας 

µεταξύ, αφενός, των εθνικών δικαστηρίων και, αφετέρου, της Επιτροπής 

και των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, στο πλαίσιο της οποίας 

έκαστο ενεργεί σύµφωνα µε την αποστολή που του έχει ανατεθεί από τη 

Συνθήκη ΛΕΕ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, τα εθνικά 

δικαστήρια πρέπει να διατάσσουν όλα τα γενικά ή ειδικά µέτρα που είναι 

κατάλληλα για να διασφαλιστεί η εκτέλεση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης και να απέχουν από µέτρα ικανά 

να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των σκοπών της Συνθήκης, όπως 

προκύπτει από το άρθρο 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ. Ως εκ τούτου, τα εθνικά 

δικαστήρια πρέπει, ειδικότερα, να απέχουν από την έκδοση αποφάσεων 

που αντιστρατεύονται απόφαση της Επιτροπής (απόφαση της 21ης 

Νοεµβρίου 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, EU:C:2013:755, σκέψη 

34)». 

 

 

Β. Εποµένως, καθίσταται σαφές ότι τόσο η νοµολογία του ΔΕΚ όσο και η 

πρακτική που εφαρµόζει η Επιτροπή αναφορικά µε τη χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων έχουν καθιερώσει ως βασική αρχή που πρέπει να διέπει τη 

συµµετοχή του δηµοσίου και των φορέων που εντάσσονται στο δηµόσιο τοµέα 

ή ελέγχονται από αυτόν, την «αρχή του ιδιώτη επενδυτή» («market economy 

investor principle»). 

 

 

Ε.7. ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
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Εν προκειµένω, ο κλάδος του οργανωµένου λιανεµπορίου και ειδικότερα των σούπερ 

µάρκετ την τελευταία πενταετία βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία ραγδαίας 

συγκέντρωσης µέσω της εξαγοράς περιφερειακών αλυσίδων από µεγαλύτερους 

«παίκτες» της αγοράς. Η συγκέντρωση αυτή, για τις ανάγκες των ν. 703/1977 και 

3959/2011 ελέγχεται στενά από την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού (www.epant.gr), όπως φαίνεται από την σωρεία αποφάσεων σχετικών 

µε τον κλάδο των σούπερ µάρκετ. 

Οι επιχειρήσεις super markets και cash & carry που δραστηριοποιούνται στην 

εγχώρια αγορά προµηθεύονται τα προϊόντα τους είτε από χονδρέµπορους, είτε 

(κυρίως) απευθείας από τις βιοµηχανίες, τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και του 

εξωτερικού. Επιπλέον, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οµίλους 

κοινών αγορών προµηθεύονται αρκετά από τα προϊόντα τους από τους τελευταίους, 

δεδοµένου ότι οι όµιλοι πραγµατοποιούν προνοµιακές συµφωνίες µε προµηθευτές 

προς όφελος των µελών τους98. Με τις επεκτατικές κινήσεις, οι µεγάλες αλυσίδες 

αποκτούν πρόσβαση σε πρόσθετο τζίρο εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Το 

αποτέλεσµα είναι ότι οι µεγάλες αλυσίδες super markets και οι µεγάλοι όµιλοι κοινών 

αγορών, πλεονεκτούν έναντι πολλών προµηθευτών τους, όσον αφορά τη 

διαπραγµατευτική τους δύναµη. Ανάλογα µε το ύψος των αγορών που πραγµατοποιεί 

µία αλυσίδα ή ένας όµιλος διαφοροποιείται τόσο η τιµολογιακή πολιτική και οι όροι 

πωλήσεων και πιστώσεων, όσοι και οι λοιπές παροχές των προµηθευτών99. Η 

ικανότητα των super markets να συγκεντρώνουν µεγάλο όγκο πωλήσεων στα 

καταστήµατά τους, καθώς και η εκτεταµένη γεωγραφική κάλυψη, σε συνδυασµό µε 

τον αξιόλογο βαθµό συγκέντρωσης που παρατηρείται στον κλάδο είναι οι βασικοί 

παράγοντες που ισχυροποιούν την διαπραγµατευτική ισχύ των επιχειρήσεων του 

κλάδου100. 

 

 

Ε.8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

																																																								
98 Κλαδική Μελέτη ICAP, Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών, σελ. 194.    
99 Κλαδική Μελέτη ICAP, Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών, σελ. 194.   
100 Κλαδική Μελέτη ICAP, Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών, σελ. 195.   
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Ενδεικτικά µόνο να αναφέρουµε κάποιες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

που αφορούν την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου «µικρότερων» επιχειρήσεων από 

µέρους «µεγάλων» αλυσίδων: η υπ’ αριθµόν 544/VII/2012 για την απόκτηση του 

αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «Καρφούρ-Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρία 

Γενικού Εµπορίου, Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» 

από τον Όµιλο Εταιριών Μαρινόπουλος, αρ. Απ. 552/VII/2012 για την αύξηση της 

µετοχικής συµµετοχής της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στην εταιρία «OK ANYTIME 

MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την υπ’ αριθµόν 586/2014 

για ενδεχόµενη παράβαση πρόωρης πραγµατοποίησης συγκέντρωσης στην 

περίπτωση της εταιρίας «OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την υπ’ αριθµόν 605/2015 για τη συγκέντρωση από 

την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την 

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», την υπ’ 

αριθµόν 607/2015 για τη συγκέντρωση από την απόκτηση του αποκλειστικού 

ελέγχου της εταιρίας « Cretan Retail Management Παντοπωλεία Κρήτης Α.Ε» 

(CRM) από την «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ». 

Κατά την συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι σε εξέλιξη ο 

έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισµού περί της συγκέντρωσης που θα επιτευχθεί από 

την εξαγορά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΓΕ από τον Όµιλο Σκλαβενίτη. Μάλιστα 

πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη σταλεί στους εκπροσώπους των υπολοίπων 

επιχειρήσεων σούπερ µάρκετ που επηρεάζονται από την συµµαχία αυτή και έχουν 

ζητηθεί οι απόψεις τους επί της εν λόγω εξαγοράς και των επιπτώσεων αυτής στον 

κλάδο. Εκκρεµεί να δηµοσιευθεί το αποτέλεσµα της έρευνας της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού, το οποίο αφενός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ολοκλήρωση της εξαγοράς της Μαρινόπουλος από τον Όµιλο Σκλαβενίτη και 

αφετέρου θα καθορίσει την αγορά στον κλάδο των σούπερ µάρκετ άρδην, δεδοµένου 

ότι οι ισορροπίες και τα µεγέθη θα ανατραπούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 
ΣΤ.1. ΕΞΑΓΟΡΑ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ.  

 

 
Ένα µεγάλο deal το οποίο ήδη έχει φανεί ότι θα αλλάξει κατά πολύ το µοίρασµα της 

τράπουλας των σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα είναι αυτό της εξαγοράς της 

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ από την ΜΕΤΡΟ. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο στην ηλεκτρονική 

έκδοση της εφηµερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ101, µε τίτλο «Deal Metro-Βερόπουλου: Η 

συµφωνία µε τους πιστωτές και το σχέδιο λειτουργίας» Συγκεκριµένα, το άρθρο 

σηµειώνει τα ακόλουθα:  

«Metro και Βερόπουλος «εις σάρκα µία» από σήµερα: Πρόκειται για έναν «γάµο» που 

ελπίζει να δηµιουργήσει ένα σχήµα µε τζίρο την επόµενη τριετία 1,5 δισ ευρώ και κέρδη 

κοντά στα 45 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. 

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της «Βερόπουλος», το επενδυτικό πλάνο, αλλά και 

τα επόµενα σχέδιά του για τον κλάδο των σούπερ µάρκετ, ο οποίος αλλάζει άρδην τους 

τελευταίους µήνες, παρουσίασε ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Metro κ. 

Αριστοτέλης Παντελιάδης. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τους 

προµηθευτές, ύψους 60-70 εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσει άµεσα η αποπληρωµή τους, και 

µάλιστα χωρίς «κούρεµα». Η αποπληρωµή των λοιπών δανειακών υποχρεώσεων του 

Βερόπουλου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις που δεν είναι ληξιπρόθεσµες, θα 

ξεκινήσει από το 2017, καθώς η συµφωνία µε τις τράπεζες προβλέπει επιµήκυνση της 

περιόδου αποπληρωµής, αλλά και βελτίωση των επιτοκίων. Τα ίδια κεφάλαια που 

εισέφερε η εταιρεία Metro για την εξαγορά του δικτύου του Βερόπουλου στην Ελλάδα 

																																																								
101	 http://www.protothema.gr/economy/article/555635/metro-kai-veropoulos-eis-sarka-mia-apo-
simera/	
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ανέρχονται σε 35 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει ήδη νέα γραµµή χρηµατοδότησης από τις 

τράπεζες. Οι επενδύσεις που σχεδιάζονται για την ενίσχυση και ανάπτυξη 

υπολογίζονται σε 50 εκατ. ευρώ. 

Η εξαγορά, όπως ήταν αναµενόµενο, µεταφράζεται αναγκαστικά και σε 

κλείσιµο κάποιων καταστηµάτων. Σύµφωνα µε τον κ. Παντελιάδη, από τα 179 

καταστήµατα που αριθµεί σήµερα το δίκτυο της «Βερόπουλος» θα κλείσουν σε πρώτη 

φάση 19 σηµεία πώλησης –πρόκειται κυρίως για µικρά καταστήµατα– ενώ, σύµφωνα 

µε τις διαβεβαιώσεις που έδωσε ο ίδιος, οι θέσεις εργασίας είναι διασφαλισµένες, 

καθώς οι εργαζόµενοι των καταστηµάτων που θα κλείσουν θα απασχοληθούν σε άλλα 

καταστήµατα. Μάλιστα, ο κ. Παντελιάδης υποστήριξε ότι ο σχεδιασµός προβλέπει την 

πρόσληψη 1.000 επιπλέον εργαζοµένων, ενώ στην πλήρη ανάπτυξή της η εταιρεία θα 

απασχολεί πάνω από 10.000 άτοµα, αποτελώντας έναν εκ των µεγαλύτερων εργοδοτών 

της χώρας. 

Ολα τα καταστήµατα θα µετονοµασθούν σταδιακά σε «My Market», που 

αποτελεί το σήµα µε το οποίο δραστηριοποιείται η Metro AEBE στη λιανική πώληση. 

Το δίκτυο που θα προκύψει θα αριθµεί 240 καταστήµατα λιανικής και 50 καταστήµατα 

cash & carry (χονδρικής), ενώ ο εκτιµώµενος τζίρος της αλυσίδας θα ανέλθει σε 1,1 

δισ. ευρώ. 

 

Οι επενδύσεις 

Εντός του 2016 η Metro σχεδιάζει την ίδρυση 9-10 καταστηµάτων «My 

Market», καθώς και δύο καταστηµάτων cash & carry. Τα καταστήµατα λιανικής 

σχεδιάζεται να λειτουργήσουν σε Χαλάνδρι, Ανάβυσσο, Μέγαρα, Αγρίνιο, Πρέβεζα και 

Θεσσαλονίκη, ενώ τα καταστήµατα χονδρικής σε Θεσσαλονίκη και Φιλιατρά. Για το 

2017 σχεδιάζεται η ίδρυση καταστήµατος cash & carry στην Κύπρο. Σε εξέλιξη 

βρίσκεται το πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης των καταστηµάτων, επένδυση 4-5 

εκατ. ευρώ, ενώ για το επόµενο διάστηµα σχεδιάζεται η ενίσχυση των αποθηκευτικών 

εγκαταστάσεων της εταιρείας. Σύµφωνα µε τη διοίκηση, η Metro βρίσκεται κοντά σε 

συµφωνία για την αγορά ακινήτου στη Θεσσαλονίκη και τη δηµιουργία αποθηκών, 

σχεδιάζει την επέκταση κατά 20.000 τ.µ. των αποθηκών της στα Οινόφυτα, αλλά και 

των αποθηκών του Βερόπουλου στον Ασπρόπυργο, ενώ προχωρά ήδη στην ενοικίαση 

αποθηκών-ψυγείων. 

Η κίνηση, πάντως, για την εξαγορά του Βερόπουλου δεν σηµαίνει ότι έχουν 

τελειώσει τα σχέδια επέκτασης για την εταιρεία Metrο, ειδικά µάλιστα σε έναν κλάδο 
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που βρίσκεται σε διαρκή αναδιάταξη το τελευταίο διάστηµα. Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. 

Παντελιάδης απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να κλείσουµε τα µάτια µας σε 

οποιαδήποτε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Δεν αποκλείω οποιαδήποτε άλλη επεκτατική 

κίνηση». 

Ήδη έχει προχωρήσει αρκετά η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της 

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ και αυτό είναι εµφανές τόσο ως προς την εξωτερική εµφάνιση των 

καταστηµάτων όσο και στην λειτουργική δοµή της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. Από τα 

οικονοµικά στοιχεία που δηµοσιεύονται προκύπτει ότι πράγµατι µετά από 

οργανωµένες ενέργειες της εταιρίας ΜΕΤΡΟ, έχουν επιστρέψει οι πελάτες στα 

σούπερ µάρκετ, έχουν εξοφληθεί ή έστω ρυθµισθεί οι οφειλές στους προµηθευτές και 

έχουν διασωθεί οι θέσεις εργασίας των εργαζοµένων στην ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ.  

 

 

ΣΤ.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΚΑΙ 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 
Μία ακόµη συµφωνία η οποία αν τελικά υλοποιηθεί θα αλλάξει το τοπίο στην 

Ελλάδα είναι η συµφωνία στρατηγικής συµµαχίας µεταξύ των εταιριών της 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Είναι κοινό µυστικό όλης της αγοράς 

ότι µόνο µία τέτοια κίνηση θα µπορούσε να βγάλει την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ από την 

τραγική οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το τελευταίο διάστηµα. Η 

συσσώρευση τεράστιου τραπεζικού δανεισµού κυρίων από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, η 

σφράγιση επιταγών έκδοσης της, η οποία φήµες λένε ότι αγγίζει το 1 δισσεκατοµύρια 

Ευρώ είναι το µόνο φως στο αδιέξοδο της.  

Χαρακτηριστικό είναι µάλιστα το ακόλουθα δηµοσίευµα της ηλεκτρονικής 

έκδοσης της εφηµερίδας ΤΟ ΕΘΝΟΣ102 µε τίτλο “Big deal Σκλαβενίτη µε 

Μαρινόπουλο”, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:  

“Μετά την ολοκλήρωσή της, η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται κατ’ αρχήν τη 

λειτουργία των 33 hypermarkets, συνολικής έκτασης 160.000 τµ., που διαθέτει σήµερα 

η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε µεγάλα αστικά κέντρα, και θα προχωρήσει µελλοντικά σε 

περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου. 
																																																								
102	http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/big_deal_sklabeniti_me_marinopoulo-64330473/	
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Τα καταστήµατα αυτά απασχολούν σήµερα πάνω από 3.000 εργαζόµενους και ο 

κύκλος εργασιών τους ανήλθε το 2015 σε 325 εκατ. ευρώ περίπου. 

Η συµµετοχή των δύο οµίλων στο µετοχικό κεφάλαιο και το Δ.Σ. της νέας 

εταιρίας θα είναι ισοβαρής. Ο Όµιλος ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ θα επιλέγει τον εκάστοτε µη 

εκτελεστικό πρόεδρο του Δ.Σ. και ο όµιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ τον διευθύνοντα σύµβουλο. 

Οι οικογένειες Μαρινόπουλου και Σκλαβενίτη δήλωσαν σχετικά: 

«Δύο ελληνικές οικογένειες που δραστηριοποιούνται χρόνια στο χώρο του 

λιανεµπορίου ενώνουν τις δυνάµεις τους προς όφελος των καταναλωτών, των Ελλήνων 

παραγωγών και των εργαζοµένων τους. Ευελπιστούµε ότι και µε το νέο σχήµα θα 

συµβάλλουµε θετικά στη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας». 

 

Εκτιµάται ότι η ολοκλήρωση συµφωνίας θα επιτευχθεί σε βάθος 2 µηνών και 

τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Η ανακοίνωση του Μαρινόπουλου 

«Στρατηγική κίνηση που εντάσσεται στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της 

εταιρίας για την επιστροφή του Οµίλου στην ανάπτυξη αποτελεί η συµφωνία που 

υπεγράφη µεταξύ της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», αναφέρει σε 

ανακοίνωσή της η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, «το δίκτυο των 33 hypermarkets που ανέπτυξε η 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε στρατηγικά σηµεία των µεγαλύτερων αστικών κέντρων της 

χώρας, όταν ολοκληρωθεί η συµφωνία, θα περάσει στον έλεγχο της κοινής εταιρίας που 

ιδρύεται µε έναν από τους πλέον έµπειρους και υγιείς παίκτες του λιανεµπορίου. 

Πρακτικά, η συµφωνία αναµένεται να ενισχύσει τις χρηµατοροές της 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, γεγονός που αποτελεί µέρος του ολοκληρωµένου σχεδίου που έχει 

καταρτιστεί για την επιστροφή της εταιρίαςστην ανάπτυξη. Η εξέλιξη αυτή είναι 

απολύτως εναρµονισµένη µε το όραµα της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ να χαίρει της 

εµπιστοσύνης των καταναλωτώντης και να τους προσφέρει µια ξεχωριστή εµπειρία 

τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και επιλογών. 

Στο πλαίσιο αυτό,η κοινή εταιρεία θα αποτελέσει πλατφόρµα ανάπτυξης 

δηµιουργικών και καινοτόµων concepts στην αγορά της λιανικής και είναι ξεκάθαρο 

ότι θα επιφέρει ορατά οφέλη, όχι µόνο για τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες µας, 

αλλά και για τους καταναλωτές που για περισσότερα από 50 χρόνια εµπιστεύονται τα 

καταστήµατα ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. 
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Σηµειώνεται ακόµα στην ανακοίνωση ότι, «πέραν την συµφωνίας αυτής και σε 

συνέχεια της τροποποίησης της µετοχικής σύνθεσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, η οποία 

έχει περάσει στον έλεγχο της οικογένειας Λεωνίδα Μαρινόπουλου, µέρος του 

στρατηγικού σχεδίου είναι η µετάβαση σε ένα νέο διοικητικό σχήµα που θα υλοποιήσει 

το στρατηγικό σχέδιο της εταιερίας. Στο σηµείο αυτό η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ οφείλει να 

ευχαριστήσει θερµά τον Γ. Βογιατζάκη, ο οποίος µετά πολυετή συνεργασία µε την 

επιχείρησή, από τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου και Γενικού Διευθυντή, 

αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί. Η συνεργασία όλα αυτά χρόνια υπήρξε ιδιαίτερα 

δηµιουργική και η συνεισφορά του πολύτιµη. ». 

 Εν τέλει παρά το γεγονός ότι περί τα µέσα Ιουνίου η συµφωνία φαινόταν να 

αποµακρυνόταν πολύ, µε τις ευλογίες και πιέσεις του κράτους και των τραπεζών 

φτάσαµε στις αρχές Ιουλίου να συζητείται η προσωρινή διαταγή επί της αίτησης 

εξυγίανσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ βάσει των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού 

Κώδικα και η λήψη προληπτικών µέτρων για την προστασία της εταιρίας από τους 

πιστωτές της. Το στάδιο στο οποίο φτάσαµε την 1η Ιουλίου δηλαδή είναι η 

προσπάθεια της Μαρινόπουλος να προστατευθεί από τους πιστωτές της, ειδικά µετά 

την παύση της αποχής των δικηγόρων και την σωρηδόν έκδοση διαταγών πληρωµής 

κατά της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µε την προοπτική ότι θα επιτευχθεί συµφωνία µε την 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και τις Τράπεζες µέχρι τον Σεπτέµβριο όπου θα συζητούνταν η 

κύρια αίτηση.  

Τελικά, στα µέσα Σεπτεµβρίου δηµοσιεύθηκε σε οικονοµικούς ιστότοπους το 

Μνηµόνιο Συνεργασίας το οποίο φέρεται να υπογράφουν οι εταιρίες του Οµίλου 

Μαρινόπουλου, η εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, η νεοϊδρυθείσα εταιρία της Σκλαβενίτης 

η οποία θα εξαγοράσει την Μαρινόπουλος και οι Τράπεζες. Βάσει αυτού ξεκίνησε η 

διαπραγµάτευση µε όλους τους πιστωτές της Μαρινόπουλος προκειµένου να 

συναινέσουν στην διαγραφή του 50% των απαιτήσεων τους κατά της εταιρίας και 

στην µε δόσεις καταβολή του υπολοίπου.  

Τελικά στις 19 Οκτωβρίου συζητήθηκε η αίτηση επικύρωσης της συµφωνίας 

εξυγίανσης της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ βάσει των άρθρων 106β και 106θ του 

Πτωχευτικού Κώδικα. Η συµφωνία αυτή και συγκεκριµένα το συµφωνητικό, το 

οποίο υπογράφηκε από τους κυρίως εµπλεκόµενους, ήτοι εταιρίες Οµίλου 

Μαρινόπουλου, τα φυσικά πρόσωπα των Μαρινόπουλων, τις δύο εταιρίες του Οµίλου 

Σκλαβενίτη και τις τράπεζες που πρόκειται να χρηµατοδοτήσουν το επενδυτικό 

σχέδιο και το οποίο ακολούθως συνυπογράφηκε από τους υπόλοιπους πιστωτές της 
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εταιρίας, προέβλεπε την µεταφορά του ενεργητικού και µέρους του παθητικού της 

εταιρίας στην νέα εταιρία του Οµίλου Σκλαβενίτη έναντι του ποσού του 1 Ευρώ. 

Φυσικά όλο το επενδυτικό πλάνο πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί µε δυσθεώρητα ποσά 

που αγγίζουν τα 700 εκατοµµύρια ευρώ. Να σηµειωθεί ότι οι οφειλές της 

Μαρινόπουλος φτάνουν στο ποσό του 1,5 δις ευρώ, δηλαδή περίπου 1% του ΑΕΠ, 

ενώ ο δανεισµός της ήταν περί τα 600 εκατοµµύρια ευρώ. Τελικά µετά την εξαγορά 

της εταιρίας και µετά την εκ νέου χρηµατοδότηση της νέας εταιρίας το άνοιγµα της 

αγοράς (τραπεζών και προµηθευτών) στον Όµιλο Σκλαβενίτη αγγίζει τα 3 δις Ευρώ. 

Είναι εποµένως κάτι παραπάνω από προφανές και λογικό να είµαστε επιφυλακτικοί 

έναντι της επένδυσης αυτής. Καθώς το όχηµα «too big to fall» έχουµε δει που έχει 

οδηγήσει ήδη µία φορά (Μαρινόπουλος – απώλεια πολλών εκατοµµυρίων ευρώ από 

τους προµηθευτές). 

 

 

ΣΤ.3. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟ ΑΠΟ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

 

 
Άλλη µία περίπτωση όπου ενισχύθηκε η παρουσία της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ είναι µέσω 

της εξαγοράς της ΜΑΚΡΟ. Χαρακτηριστικό είναι ακόµα µία φορά το δηµοσίευµα 

της ιστοσελίδας www.news247.gr103 µε τίτλο “Σκλαβενίτης: Ολοκληρώθηκε η 

εξαγορά της Makro Cash & Carry”, στο οποίο φαίνεται µάλιστα και η σηµασία της 

χρηµατοδότησης της εξαγοράς από τραπεζικό ίδρυµα. 

“Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, η µεταβίβαση του συνόλου των µετοχών της MAKRO 

Cash & Carry, µέλους του γερµανικού METRO GROUP, στην Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Α.Ε.Ε. σε συνέχεια της, από 26 Ιανουαρίου 2015, έγκρισης από την Επιτροπή 

Ανταγωνισµού. 

Η MAKRO διαθέτει δίκτυο 12 καταστηµάτων Cash & Carry, απασχολεί 1.000 

εργαζοµένους και ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2014 σε 300 εκ. ευρώ περίπου. 

Xρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για τη συναλλαγή 

ήταν η PricewaterhouseCoopers και νοµικός σύµβουλος η εταιρεία Καρατζάς & 

Συνεργάτες. 

																																																								
103	 http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/epixeiriseis/sklaveniths-oloklhrwthhke-h-eksagora-ths-
makro-cash-carry.3277233.html	
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Τέλος, η συναλλαγή χρηµατοδοτήθηκε πλήρως από την Τράπεζα Eurobank Ergasias.” 
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Ζ. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ  

 

 
Ζ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 
Οι εργασίες προσδιορισµού της συνολικής αξίας µίας επιχείρησης – οντότητας 

επιχειρούν να δώσουν απάντηση στο ερώτηµα «πόσο τελικά αξίζει µία επιχείρηση». 

Η απάντηση η οποία θα δοθεί θα αφορά ένα πλήθος επενδυτών, υπό την ευρεία 

έννοια, ήτοι υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές µιας επιχείρησης, επενδυτικές 

τράπεζες, εταιρίες κλπ. 

 Πρέπει να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι η κατανόηση των παραδεκτών 

µεθόδων αποτίµησης απαιτεί πρωταρχικά την αποσαφήνιση της επιµέτρησης των 

επιµέρους περιουσιακών στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρίας. Μία σειρά παραγόντων πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εξέταση των 

µεθόδων προσδιορισµού της αξίας µίας επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει 

λεπτοµερής πληροφόρηση για τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης 

και τις υποχρεώσεις της. Επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η φήµη και η πελατεία 

της επιχείρησης µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγουν σε µία εκ των πραγµάτων 

αποδεκτή αποτίµηση των στοιχείων της, µε την έννοια του ελαχίστου ορίου της 

αξίας.  

 Η εκτίµηση της τιµής αγοράς ή της προσφερόµενης τιµής για την υπό 

διαπραγµάτευση επιχειρηµατική οντότητα µπορεί να γίνει µε πολλές υπολογιστικές 

προσεγγίσεις. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι έχουν ως σηµείο 

εκκίνησης την εκτίµηση των µελλοντικών λειτουργικών κερδών της επιχείρησης, 

χρησιµοποιώντας φυσικά αρκετές υποθέσεις και σηµαντική αβεβαιότητα. 

 Η εκτίµηση των µελλοντικών λειτουργικών κερδών µπορεί να γίνει στο 

πλαίσιο µίας διαδικασίας, η οποία αποτελείται από τα στάδια που σε κάθε περίπτωση 

γίνονται αποδεκτά, τόσο από το επιχειρηµατικό περιβάλλον όσο και από τις 
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προσδοκίες των επενδυτών. Συνεπώς ως προς το πρώτο στοιχείο τίθεται η επιλογή για 

µελέτη µίας σειράς ετήσιων κερδών παρελθόντων ετών, τα οποία είναι πολύ πιθανόν 

να αποτελέσουν τη βάση µίας καλής πρόβλεψης των µελλοντικών κερδών. Με αυτόν 

τον τρόπο αξιοποιείται το χρήσιµο εργαλείο της χρονολογικής τάσης. Η χρονική 

περίοδος ανάλυσης θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να δείχνει την µορφή των 

διακυµάνσεων των κερδών που καταγράφει η επιχειρηµατική οντότητα αλλά και 

συνεχόµενη ώστε να προκύπτουν συµπεράσµατα. Συνήθως στην πράξη 

χρησιµοποιείται πενταετής ή και δεκαετής χρονική περίοδος.  

 Πέρα από αυτό επίσης πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η προσαρµογή των 

ληφθέντων λογιστικών κερδών παρελθόντων χρήσεων που αφορούν: 1) σε µη συνήθη 

ή µη επανεµφανιζόµενα αποτελέσµατα (θετικά ή αρνητικά), 2) σε τυχόν επιδράσεις 

στα κέρδη λόγω µεταβολών στις λογιστικές εκτιµήσεις και αρχές, 3) σε µεταβολές οι 

οποίες αναµένονται να εµφανιστούν στα έξοδα και έσοδα στο µέλλον. 

  

 

Ζ.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 
 

 

Μια απλή επισκόπηση της βιβλιογραφίας αρκεί για να διαπιστώσουµε ότι έχουν 

αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί διάφορες τεχνικές εκτίµησης της αξίας µίας 

επιχείρησης. Κυρίως αυτές σχετίζονται µε τη λειτουργία της οντότητας αλλά και το 

γεγονός ότι αποτελεί έναν ζωντανό οργανισµό που κινείται σε ευµετάβλητο 

οικονοµικό περιβάλλον104. Όποιο αποτέλεσµα εξαχθεί από τη µέθοδο θα εµπεριέχει 

όπως είναι λογικό υποκειµενικές εκτιµήσεις του αναλυτή, µε αποτέλεσµα να µην 

γνωρίζουµε αν η αποτίµηση που προσφέρουν οι διάφοροι µέθοδοι αντικατοπτρίζουν 

την πραγµατική αξία της επιχείρησης. 

Συνοπτικά να αναφέρουµε κάποιες µεθόδους αποτίµησης της αξίας µίας 

οικονοµικής οντότητας:  

• Η µέθοδος της παρούσας αξίας της υπερπροσόδου 

• Η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης των µελλοντικών κερδών 
																																																								
104	Γιάννης	Λαζαρίδης	&	Δημήτριος	Παπαδόπουλος,	Επιχειρηματική	Ανάλυση	και	Προσδιορισμός	
Αξίας:	Επιχείρησης	και	χρηματοδοτικών	τίτλων,	με	τη	χρησιμοποίηση	των	ετήσιων	οικονομικών	
καταστάσεων,	Θεσσαλονίκη,	2010	
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• Η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας 

• Η µέθοδος της προεξόφλησης των ταµειακών ροών 

• Η µέθοδος λήψης των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και της 

αξίας της κεφαλαιοποίησης των µελλοντικών κερδών. 

 

Οι ως άνω µέθοδοι θα αναλυθούν στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου105. Πέρα 

από αυτές φυσικά υπάρχουν και άλλα µοντέλα αποτίµησης.  

 

 

Ζ.3. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΔΟΥ 
 

 

Η υπερπρόσοδος αφορά σε εκείνο το µέγεθος που προκύπτει ως υπερβάλλουσα αξία, 

µετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό των κερδών, της φυσιολογικής απόδοσης 

που θα είχαν τα κεφάλαια, τα οποία βρίσκονται επενδεδυµένα στην επιχείρηση, 

δηλαδή τα ίδια κεφάλαια. Σε κάθε περίπτωση το ζητούµενο είναι να προσδιοριστεί η 

αξία της υπερπροσόδου που αναµένεται ή προβλέπεται να επιτευχθεί, στο πλαίσιο 

πάντα µίας κερδοφόρου πορείας της οικονοµικής µονάδας. Εύλογα εποµένως 

ανακύπτει το ερώτηµα τι γίνεται σε περίπτωση που έχουµε ζηµιογόνα αποτελέσµατα, 

οπότε η υπερπρόσοδος είναι αρνητική. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση είναι 

δυνατόν να σχεδιαστεί πρόβλεψη υπερπροσόδου, µε την προϋπόθεση ότι γίνονται 

δεκτά από τη διοίκηση της οντότητας όλα εκείνα τα θέµατα που οδήγησαν στην 

αναγκαστική αυτή πορεία. Η γνώση της πραγµατικότητας και η αποδοχή της βοηθούν 

στον επαναπροσδιορισµό των στόχων και στην επαναφορά των θετικών αποδόσεων.  

Στην περίπτωση που δεν έχουµε ζηµιογόνα αποτελέσµατα, Καθαρή Θέση της 

επιχείρησης είναι η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση των υποχρεώσεων 

προς τρίτους από την συνολική αξία του ενεργητικού. Ωστόσο για να βγάλουµε 

ασφαλή συµπεράσµατα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την πραγµατική και όχι την 

λογιστική καθαρή θέση, δηλαδή την καθαρή θέση σε τρέχουσες αξίες. Η αξία της 

υπερπροσόδου µίας επιχείρησης είναι ίση µε την αρχική αξία χρηµατοσειράς 

(ράντας), η οποία θα έχει ως όρο την µέση τιµή των αναµενόµενων µελλοντικών 

																																																								
105	Νίκος	Σγουρινάκης,	Μέθοδοι	εκτίμησης	της	αξίας	της	επιχείρησης,	Οικονομική	Βιβλιοθήκη,	2016	
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κερδών και επιτόκιο προεξόφλησης την µαθηµατική εκτίµηση της εναλλακτικής 

ωφέλειας, σε περίπτωση που τα κεφάλαια τοποθετούνταν σε διαφορετικό επενδυτικό 

χώρο. 

Εποµένως η υπεραξία προκύπτει από τον τύπο 

Υπεραξία = [ µέσος όρος κερδών – (τόκος ιδίων κεφαλαίων) ] * [ αξια 

ληξιπρόθεσµης ράντας] 

Είναι εποµένως κρίσιµο να συντάξουµε δυναµικό ισολογισµό, δεδοµένου ότι 

έτσι απαλείφονται τα στατικά χαρακτηριστικά και µειώνεται ο κίνδυνος να 

υπερεκτιµηθεί ή να υποτιµηθεί η αξία της περιουσίας της επιχείρησης, στην 

προσπάθεια να εξευρεθεί η Πραγµατική Καθαρή Θέση. Ακολουθεί η επιλογή 

επιτοκίων, τόσο του επιτοκίου µε το οποίο θα εξευρεθεί ο τόκος της ως άνω ΠΚΘ, 

δηλαδή των πραγµατικών ιδίων κεφαλαίων, όσο και του επιτοκίου για τον 

υπολογισµό της χρηµατοσειράς και εν συνεχεία της αξίας της υπερπροσόδου. Η 

επιλογή αυτού του επιτοκίου είναι το πιο δύσκολο σηµείο της εκτίµησης, καθώς η 

τελική αξία της επιχείρησης κρίνεται από αυτό. Το επιτόκιο κρίνεται και από την 

εκτίµηση του κόστους ευκαιρίας, αλλά και πάλι συµπεριλαµβάνει και υποκειµενικό 

παράγοντα.  

 

 

Ζ.4. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
 

 

Η µέθοδος αυτή παρόλο που είναι απλή στην κατανόηση της, δεν είναι ικανοποιητικά 

αξιόπιστη, καθώς στηρίζεται σε προβλέψεις ως προς τα µελλοντικά κέρδη και το 

επιτόκιο κεφαλαιοποίησης. Έτσι πρέπει αρχικά να υπολογιστούν τα ετήσια 

µελλοντικά κέρδη και στη συνέχεια να εκτιµηθεί το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης.  

Το προς επίλυση ζήτηµα µε βάση την παρούσα µέθοδο είναι ποιο θα ήταν το 

ύψος του κεφαλαίου (καθαρή θέση) το οποίο αν τοκιστεί προς ετήσιο επιτόκιο (i%) , 

θα αποδώσει τόκο τα προβλεπόµενα µελλοντικά κέρδη. 

Δηλαδή, 

Προβλεπόµενα Μελλοντικά κέρδη = [Καθαρή Θέση] * i 
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Καθαρή Θέση  = 

 

Με την προκειµένη µέθοδο προσδιορίζεται η αξία της επιχείρησης 

ανεξάρτητα από την πραγµατική θέση.  

Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει τις παρακάτω αδυναµίες: 

α) αγνοεί πλήρως το επενδυµένο κεφάλαιο και δεν αναγνωρίζει την υπερπρόσοδο της 

επιχείρησης σαν ένα ειδικό παράγοντα που προσδιορίζει την αξία της επιχείρησης, 

β) στηρίζεται αποκλειστικά στα κέρδη βάση προβλέψεων, γεγονός που ενέχει 

αβεβαιότητα και 

γ) προϋποθέτει ότι η επιχείρηση στο διηνεκές θα πραγµατοποιεί τα κέρδη που 

λήφθηκαν σαν βάση υπολογισµού της αξίας της. 

 

 

Ζ.5. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 
 

 

Η µέθοδος της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας, δηλαδή της υπερπροσόδου, 

στηρίζεται στην παραδοχή ότι εφόσον η οντότητα εµφανίσει σε µία λογιστική χρήση 

κέρδη, εκτιµάται ότι αυτά επιτεύχθηκαν λόγω της χρήσης των ιδίων κεφαλαίων. Τα 

ίδια κεφάλαια µίας επιχείρησης αντιστοιχούν στην θετική διαφορά που προκύπτει αν 

από την αξία του συνολικού ενεργητικού, αφαιρεθεί το πραγµατικό παθητικό, δηλαδή 

το σύνολο των υποχρεώσεων προς τρίτους. 

 Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων προκύπτει από την διαίρεση των καθαρά 

λογιστικών κερδών δια των ιδίων κεφαλαίων.  

 Εποµένως η υπερπρόσοδος θα αναζητηθεί πέραν αυτής της απόδοσης, η οποία 

εκτιµάται ως φυσιολογική χρήση των υφιστάµενων κεφαλαίων και δεν πρέπει να 

συγχέεται µε την υπεραξία. Φυσικά η δηµιουργία υπεραξίας εξαρτάται από την 

συνεχή κερδοφορία της επιχείρησης, διότι αυτό σηµαίνει ότι ισχυροποιείται η θέση 

της στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, ωστόσο τα κέρδη της κάθε λογισιτκής χρήσης 

επιτυγχάνονται µε την δέσµευση των συγκεκριµένων ιδίων κεφαλαίων. Αυτό λοιπόν 

Προβλεπόμενα Ετήσια Μελλοντικά Κέρδη i	
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που θεωρείται ως ζητούµενο είναι η κεφαλαιοποίηση του τµήµατος των θετικών 

αποτελεσµάτων, πέραν της ετήσιας απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων.  

 Εποµένως, το µέγεθπς που πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί για να προκύψει η 

υπεραξία της οντότητας είναι ένα θετικό ή αρνητικό χρηµατικό ποσό, το οποίο 

προκύπτει ως διαφορά του µέσου όρου των αποτελεσµάτων µιάς σειράς ετών, µειον 

τον µέσο όρο των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων για τον ίδιο αριθµό ετών. Η 

κεφαλαιοποίηση θα γίνει µε ένα επιτόκιο το οποίο θα πρέπει να αντανακλά 

τουλάχιστον το εναλλακτικό κόστος (κόστος ευκαιρίας) ως προς την επένδυση των 

ιδίων κεφαλαίων της οντότητας, ενώ θα πρέπει να συνεκτιµηθεί και µία 

πιθανολογούµενη απώλεια από εναλλακτική επένδυση. Ως προς την έννοια της 

κεφαλαιοποίησης, αυτή σηµαινει ότι αναζητείται ένα ποσό κεφαλαίου το οποίο έχει 

προκύψει από την απόδοση του (πχ τόκοι) σε συνάρτηση µε το επιτόκιο που 

χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό αυτής της απόδοσης. 

 Συµπεραίνοντας, η υπεραξίας της οντότητας προκύπτει από τον ακόλουθο 

τύπο: 

Υπεραξία Οντότητας = [ µέσος όρος αποτελεσµάτων – ( ίδια κεφάλαια έτους 

αναφοράς * µέσο επιτόκιο αποδόσεων)] / επιτόκιο κεφαλαιοποίησης υπεραξίας 

 

 

Ζ.6. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 

ΡΟΩΝ 
 

 

Η µέθοδος αυτή αξιολογεί την οντότητα ως ζωντανό οργανισµό ανεξαρτήτων των 

περιουσιακών στοιχείων που την αποτελούν. Στη συνέχεια, λαµβάνει υπόψη τις 

απαιτούµενες επενδύσεις και τις άλλες ταµειακές ροές που χρειάζονται για να 

παραχθούν κέρδη και ρευστότητα. Ακολούθως, στηρίζεται στις αναµενόµενες 

αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις των παρελθόντων ετών. Τέλος συνεκτιµά την 

κατάσταση της αγοράς, την οποία ενσωµατώνει στο χρησιµοποιούµενο ποσοστό 

προεξόφλησης. 

 Ο υπολογισµός των µελλοντικών ταµειακών ροών όπως είναι εύκολα 

κατανοητό είναι αρκετά δυσχερής. Ο υπολογισµός στηρίζεται στην κατάρτιση των 

προβλέψεων αποτελεσµάτων µελλοντικών χρήσεων και ισολογισµών. Αυτός ο 
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υπολογισµός δεν µπορεί να συνεκτιµά κινδύνους οι οποίοι δεν µπορούσαν να 

προβλεφθούν νωρίτερα και οι οποίοι πηγάζουν από συνθήκες αβεβαιότητας τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

 Η µέθοδος αυτή απαιτεί για τον προσδιορισµό της αξίας της επιχείρησης την 

εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών εισροών και εκροών που συνδέονται άρρηκτα 

µε την λειτουργική πτυχή του συγκεκριµένου στοιχείου και στην συνέχεια την 

αναγωγή των µεγεθών στο παρόν µε την χρήση του κατάλληλου ποσοστού 

προεξόφλησης. Τόσο η πρόβλεψη των εισροών όσο και η χρήση του κατάλληλου 

ποσοστού είναι κρίσιµα για την επιτυχή εκτίµηση της αξίας της οντότητας. 

 

 

Ζ.7. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

 

 

Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισµό της αξίας µίας οικονοµικής οντότητας είναι η 

πραγµατική καθαρή θέση και η υπεραξίας που έχει προκύψει από την θετική πορεία 

της εταιρίας. Σηµαντική είναι φυσικά και η παραδοχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας, δηλαδή της προοπτικής συνέχισης της οντότητας στον κλάδο της 

και στην παραγωγική δραστηριοποίηση της.  

 Κατά τη µέθοδο της λήψης των λειτουργικών στοιχείων και της αξίας των 

κεφαλαιοποιούµενων κερδών, κρίσιµο σηµείο είναι ακριβώς αυτή η επιλογή και 

ένταξη των στοιχείων αυτών στο λειτουργικό σύνολο της οντότητας, ή στο µη 

λειτουργικό, κατά περίπτωση. Τα λειτουργικά στοιχεία, δηλαδή τα στοιχεία που 

αποδίδουν και προκαλούν προσόδους και προσφέρουν στην πραγµατική 

εκµετάλλευση του αντικειµένου της οντότητας, πρέπει να διακριθούν και να 

εξευρεθούν τρόποι αξιοποίησης τους.  

 Με δεδοµένο ότι για να προσδιοριστεί το τελικό ποσό της αξίας της 

επιχείρησης µε βάση τη µέθοδο αυτή, λαµβάνεται το άθροισµα δύο επί µέρους 

µεγεθών, αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να υπολογιστεί ένας µέσος όρος, σταθµικός, 

µε συντελεστές στάθµισης που θα προκύψουν βάσει έκθεσης την οποία θα συντάξουν 

οι εκτιµητές µε την σύµφωνη γνώµη και εµπειρία των στελεχών της διοίκησης της 

εταιρίας. 
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 Ο τύπος που εφαρµόζεται βάσει αυτής της µεθόδου είναι ο ακόλουθος: 

Αξία της οντότητας = [ καθαρή αξία λειτουργικών στοιχείων] * συντελεστή 

στάθµισης + [µέσος όρος µελλοντικών κερδών / επιτόκιο µε το οποίο θα 

κεφαλαιοποιηθεί ο µέσος όρος των µελλοντικών κερδών] * συντελεστή στάθµισης  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

Με την παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να αναλυθούν τα κρισιµότερα στοιχεία 

και φάσεις κατά τη διάρκεια µίας συγχώνευσης και εξαγοράς. Από το πρώτο σηµείο 

όπου τα µέρη έρχονται σε επαφή και ξεκινούν οι απαραίτητοι έλεγχοι δέουσας 

επιµέλειας, από την έναρξη των διαπραγµατεύσεων, το σηµείο όπου τα µέρη 

προσδιορίζουν την αξία της επιχείρησης η οποία αποτελεί το αντικείµενο 

συναλλαγής, το πώς δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισµό, το πώς 

επιλέγουν οι τράπεζες αν θα χρηµατοδοτήσουν και µε ποιο τρόπο την συµφωνία, την 

επίδραση της συµφωνίας στον ανταγωνισµό στον κλάδο των σούπερ µάρκετ, το πώς 

είναι δυνατόν να επηρεάσει το δίκαιο του ανταγωνισµού την εξέλιξη µίας συµφωνίας 

και µέχρι να φτάσουµε στο σηµείο οριστικοποίησης της συµφωνίας και υπογραφής 

αυτής.  

 Μία αναφορά των παραδειγµάτων συγχωνεύσεων και εξαγορών της 

τελευταίας τετραετίας στον κλάδο των σούπερ µάρκετ στην Ελλάδα µας αποδεικνύει 

περίτρανα την σηµασία κάθε βήµατος, δηλαδή το ότι είναι απαραίτητος ο έλεγχος 

δέουσας επιµέλειας και ο προσδιορισµός της αξίας της επιχείρησης και η τήρηση 

όλων των νοµικών υποχρεώσεων. 

 Ενώ συνεχίζει να ακµάζει η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, είναι όλο και 

πιο επιτακτική η ανάγκη να µειωθούν οι «παίκτες» της αγοράς σχηµατίζοντας 

µεγαλύτερες ενώσεις επιχειρήσεων. Οι ενώσεις αυτές είναι απαραίτητες ώστε να 

επιτυγχάνονται µεγαλύτερες πωλήσεις και να συγκεντρώνουν µεγαλύτερο µερίδιο 

αγοράς, να µειώνονται τα κόστη και τελικά να επιτυγχάνουν µεγαλύτερο κέρδος, µε 

τελικό στόχο πάντα την επιβίωση της επιχείρησης. Οι εξελίξεις της τελευταίας 

τριετίας αποδεικνύουν τα ως άνω αναφερόµενα και καταδεικνύουν την τάση της 

εποχής. 
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