
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  44 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 25η 
Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, και 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 5.10.1998 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 
4β του ν.703/77, όπως ισχύει, σύστασης, από τις εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και τους Μάρκο Κρασσά και 
Φιλοποίµενα Παρασκευόπουλο, κοινής επιχείρησης µε την επωνυµία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ. 

Στην συνεδρίαση παρέστησαν: α) η εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια του 
νοµίµου εκπροσώπου και ∆ιευθυντή Μάρκετινγκ και Ανάπτυξης αυτής ∆ηµητρίου Κεράνη, και 
β) η εταιρεία ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της 
Αντώνιου Αλεξανδρή. 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και, καταλήγοντας ότι, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, η γνωστοποιηθείσα σύσταση κοινής επιχείρησης αποτελεί σύµπραξη επιχειρήσεων 
εµπίπτουσα στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι θα 
έχει ως αποτέλεσµα το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µητρικών 
επιχειρήσεων και της κοινής, πρότεινε τη χορήγηση εξαίρεσης στην κρινόµενη σύµπραξη, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, από την απαγόρευση της 
παραγρ. 1 του ιδίου άρθρου για περίοδο δέκα (10) ετών από τη δηµοσίευση της σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση δε που η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη 
αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων, εµπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, 
όπως ισχύει, η Γενική Εισηγήτρια πρότεινε τη µη απαγόρευση αυτής, δεδοµένου ότι δεν 
αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην αγορά και την επιβολή προστίµων εκ 
δραχµών σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000) στην εταιρεία ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
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Α.Ε.&Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και δραχµών δέκα εκατοµµυρίων 
(10.000.000) στην εταιρεία ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο 0,1% περίπου του συνολικού κύκλου 
εργασιών κάθε εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 4στ του νόµου) για την πρόωρη πραγµατοποίηση 
της συγκέντρωσης, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παράγρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει. Στη 
συνέχεια το λόγο έλαβαν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων εταιρειών, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, συντάχθηκαν µε τη Γραµµατεία της Επιτροπής όσον αφορά τον 
συµπραξιακό χαρακτήρα της κοινής επιχείρησης, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και 
ζήτησαν από την Επιτροπή τη χορήγηση εξαίρεσης στην κρινόµενη σύµπραξη ή άλλως, στην 
περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για πράξη συγκέντρωσης, την έγκριση αυτής και 
την επιείκεια της Επιτροπής όσον αφορά την επιβολή προστίµου για πρόωρη πραγµατοποίηση 
της συγκέντρωσης. Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία µέχρι τις 4 Μαρτίου 
1999 στα ενδιαφερόµενα µέρη για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 2α Απριλίου 1999, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 10.30 π.µ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του 
φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας, τα όσα ανέφεραν εγγράφως και προφορικώς τα 
ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, και το προσκοµισθέν από αυτά κοινό 
υπόµνηµα, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Την 5.10.1998 οι εταιρείες ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (εφεξής 
ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ) και ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής ΙΝΤΕΑΛ) γνωστοποίησαν στη 
Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, 
τη σύσταση, από τις γνωστοποιούσες εταιρείες και τους Μάρκο Κρασσά και Φιλοποίµενα 
Παρασκευόπουλο, κοινής επιχείρησης µε την επωνυµία ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ και διακριτικό τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.» (εφεξής ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ). 

ΙΙ.1. Η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση έχει έδρα την Αθήνα, διάρκεια 50 ετών και σκοπό, 
σύµφωνα µε το καταστατικό της, 1) την παροχή υπηρεσιών δικτύωσης, 2) την εµπορία προϊόντων 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 3) την ανάπτυξη και εµπορία προϊόντων λογισµικού, 4) την 
κατασκευή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, 5) την ανάπτυξη και εκµετάλλευση δικτύων 
τηλεµατικής και 6) την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, πλην των 
αναφεροµένων στο Ν.∆. 165/1973 «Περί Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος». Κατά 
δήλωση των γνωστοποιουσών τη σύσταση εταιρειών, η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ θα 
δραστηριοποιηθεί στον χώρο της παροχή υπηρεσιών δικτύων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
και ειδικότερα: α) στον τοµέα υποδοµών κατασκευής δικτυακών εγκαταστάσεων (καλωδιώσεις 
γραφείων κτιρίων και συνολικών εγκαταστάσεων βιοµηχανικών γηπέδων), β) στις 
κατασκευαστικές υποδοµές ασύρµατων δικτύων (πυλώνες ασυρµατικών ζεύξεων), στις υποδοµές 
εγκαταστάσεων συστηµάτων αδιάλειπτων παροχής ρεύµατος και καταβιβασµού τάσης εισόδου 
και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις γραφείου, γ) στις εγκαταστάσεις και 



 3

υποδοµές συστηµάτων ελέγχου και ασφάλειας σε χώρους γραφείων και βιοµηχανικών χώρων και 
δ) στην εµπορία και εγκατάσταση συστηµάτων που οδηγούνται από τις παραπάνω υποδοµές. 

Στο µετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο ορίστηκε στο ποσό των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) 
δραχµών, µετέχουν οι εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ και ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ µε ποσοστά 47% εκάστη και οι 
Φιλοποίµην Παρασκευόπουλος µε ποσοστό 4% και Μάρκος Κρασσάς µε 2%.  

2. Η ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ αποτελεί τη µητρική εταιρεία οµίλου επιχειρήσεων, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στον τοµέα της πληροφορικής. Η ίδια δε δραστηριοποιείται στην κατασκευή 
προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (σήµα «PLATO»), στην αντιπροσώπευση, εισαγωγή και 
εµπορία Η/Υ και περιφερειακών συστηµάτων, λογισµικού και στην παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης πελατών.  Αποτελεί δε έναν από τους σηµαντικότερους διανοµείς προϊόντων 
πληροφορικής στην Ελλάδα ενώ το µεγαλύτερο µέρος των προϊόντων που εµπορεύεται είναι 
εισαγόµενα επώνυµα προϊόντα. Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της 
περιλαµβάνονται η εκπόνηση µελετών και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε την 
επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού πληροφορικής, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση (after sales 
service) για την καλή λειτουργία ή την αναβάθµιση του πωληθέντος ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
και η παροχή υποστήριξης πωληθέντων προϊόντων (ανταλλακτικά, service, τεχνική υποστήριξη 
κλπ.) 

Η ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ ελέγχει τις εταιρείες: 1) «PC SYSTEMS» ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε., που εµπορεύεται Η/Υ και παρέχει υπηρεσίες προηγµένης 
τεχνολογίας δικτύων, 2) POULIADIS ASSOCIATES CYPRUS LTD, και 3) ΤΕΛΣΥΣ Α.Ε., που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις και 
υπηρεσίες µε εφαρµογή σε δίκτυα Η/Υ, Internet κλπ., ενώ µετέχει επίσης στις εταιρείες: 1) CD 
MEDIA A.E. που δραστηριοποιείται στον χώρο των πολυµέσων, 2) ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
που ασχολείται µε τη διανοµή αναλωσίµων και περιφερειακών προϊόντων πληροφορικής και 
εξοπλισµού γραφείων, και 3) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.. Ο δε βασικός µέτοχος και Πρόεδρος 
του ∆.Σ. της ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ, Αθ. Πουλιάδης, µετέχει 1) στη SENA Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
που ειδικεύεται στην υλοποίηση διαδικτυωµένων βάσεων δεδοµένων και στην ανάπτυξη 
λογισµικού υψηλής τεχνολογίας, και 2) στην προαναφερθείσα ΤΕΛΣΥΣ Α.Ε. 

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του οµίλου της ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ το 1997 ανήλθε 
σε 33,69 δις δρχ. περίπου, και πραγµατοποιήθηκε σχεδόν στο σύνολό του στην εθνική αγορά. 
Σηµειώνεται ότι εκ των πωλήσεων της ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ ποσοστό άνω του 93% αφορά την 
εµπορική της δραστηριότητα, ποσοστό κάτω του 6% την παραγωγική/κατασκευαστική της 
δραστηριότητα και ποσοστό κάτω του 1% τις παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες. 

3. Η ΙΝΤΕΑΛ έχει ως αντικείµενο την εµπορία ταµειακών µηχανών και εξοπλισµού 
λιανικού εµπορίου, ενώ δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο των προϊόντων ασφάλειας 
τραπεζών. Η εταιρεία εκµεταλλευόµενη το εκτεταµένο  δίκτυο διανοµής της, από τον Μάιο 1998 
έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται και στην προώθηση προϊόντων κινητής τηλεφωνίας της 
Cosmote ενώ παράλληλα δηµιουργεί ιδιαίτερο Τµήµα παροχής «ολοκληρωµένων λύσεων» 
(integration), το οποίο θα εξειδικευτεί στο σχεδιασµό και την ολοκλήρωση «µε το κλειδί στο 
χέρι» έργων, τόσο στον τοµέα της πληροφορικής όσο και στους χώρους της βιοµηχανίας, των 
κατασκευών και των υπηρεσιών. 
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Η ΙΝΤΕΑΛ ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από την εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
εταιρεία χαρτοφυλακίου ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ∆ΕΣ, η οποία ελέγχει επίσης τις: 1) ΙΝΤΕΑΛ 
ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε., 2) ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ µε αντικείµενο την εµπορία 
ηλεκτρονικών ειδών και προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου, 3) ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., 
θυγατρική της δεύτερης, µε το ίδιο αντικείµενο, 4) ΙΝΤΕΑΛ TELECOM A.E. µε αντικείµενο την 
εµπορία προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών δικτύου, την 
ανάπτυξη εφαρµογών internet, intranet και συναφών υπηρεσιών, η οποία µετέχει και στην 
εταιρεία SPACEPHONE που είναι «εµπορικός συνεργάτης» της Cosmote, 5) IMTEC A.E και      
6) MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών δικτύου 
και πώληση Η/Υ.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου το 1997 ανήλθε στο ποσό των 7 δις δρχ. περίπου, εκ 
του οποίου πωλήσεις ύψους 5,99 δις δρχ. πραγµατοποιήθηκαν στην εθνική αγορά. Ο κύκλος 
εργασιών της ΙΝΤΕΑΛ το ίδιο έτος ανήλθε σε 1.045 εκατοµ. δρχ. περίπου. 

III. Κατά δήλωση των ιδρυτικών εταιρειών, η κοινή επιχείρηση ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, 
θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά της κατασκευαστικής υποδοµής δικτύων επικοινωνιών και 
ειδικότερα στο σχεδιασµό, στην εγκατάσταση και στην ολοκλήρωση δικτύων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών σε γραφεία του ίδιου κτιρίου ή γειτονικών κτιρίων της ίδιας βιοµηχανικής 
περιοχής, όπου δεν δραστηριοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο καµµία εκ των εταιρειών των 
οµίλων ΠΟΥΛΙΑ∆Η και ΙΝΤΕΑΛ.  

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής διακρίνονται στις παρακάτω επιµέρους 
κατηγορίες:            
 α) Τα δηµόσια δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας, τα οποία έχουν πανελλαδική κάλυψη, παρέχουν 
υπηρεσίες τηλεφωνίας, τηλεοµοιοτυπίας, τηλεειδοποίησης και διακρίνονται: (i) στα δίκτυα 
σταθερής ενσύρµατης φωνητικής τηλεφωνίας, η ανάπτυξη των οποίων αποτελεί µονοπώλιο του 
ΟΤΕ, και (ii) στα δίκτυα ασύρµατης κυψελοειδούς φωνητικής τηλεφωνίας GSM 900 (Panafon, 
Telestet) και GSM 1800 (Cosmote), για την ανάπτυξη των οποίων απαιτείται ειδική άδεια.  
 β) Τα δηµόσια δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, τα οποία 
παρέχουν ποικιλία υπηρεσιών όπως το Ιnternet, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.αλ., όπου 
δραστηριοποιούνται πολλές δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως οι OTEnet, FORTHnet, 
Hellascom, Hellas on Line κ.αλ. που είτε παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης µε το Internet στους 
τελικούς χρήστες (Internet Services Providers), είτε «εκµισθώνουν» το δικό τους λειτουργικό 
δίκτυο σε τρίτους, είτε προσφέρουν υπηρεσίες «προστιθεµένης αξίας» π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail).           
 γ) Τα ιδιωτικά δίκτυα φωνητικής τηλεφωνίας και µετάδοσης δεδοµένων, τα οποία  
εξυπηρετούν: (i) τις ανάγκες φωνητικής τηλεφωνίας κλειστών οµάδων χρηστών και 
συγκεκριµένα των εργαζοµένων του φορέα του δικτύου, και (ii) τις ανάγκες νοµικών και φυσικών 
προσώπων για τη µετάδοση δεδοµένων, χωρίς να απαιτείται τα πρόσωπα αυτά να ανήκουν σε ένα 
«κλειστό κύκλωµα» [π.χ. οι αυτόµατες ταµειολογιστικές µηχανές (Α.Τ.Μ.) των τραπεζών].  

Ο σχεδιασµός και η εγκατάσταση (καλωδίωση) ενός δικτύου επικοινωνίας, αποτελούν συνήθως 
παράλληλη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε συναφή αντικείµενα, στα 
πλαίσια των «ολοκληρωµένων λύσεων» που προσφέρουν στους πελάτες τους και υλοποιείται είτε 
από εξειδικευµένους υπαλλήλους της επιχείρησης, είτε από ανεξάρτητους ηλεκτρολόγους 
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/τεχνικούς (οι οποίοι µπορεί ή να συνεργάζονται µε τις ανωτέρω εταιρείες ή, κατ’ επιλογή του 
πελάτη, ελεύθεροι επαγγελµατίες, δηλ. τεχνικοί ή ηλεκτρολόγοι). 

Ενόψει των παραπάνω, στην κρινόµενη υπόθεση ως σχετική αγορά ορίζεται η εγχώρια αγορά 
κατασκευαστικής υποδοµής (καλωδίωσης) των προαναφεροµένων δικτύων και ειδικότερα ο 
σχεδιασµός, η εγκατάσταση και η ολοκλήρωση των δικτύων αυτών, εξαιρουµένων των εργασιών 
εκείνων που ανήκουν στο µονοπώλιο του δηµοσίου τοµέα και αυτών που αφορούν τα δίκτυα 
σύρµατης κυψελωειδούς φωνητικής τηλεφωνίας, ενώ ως επηρεαζόµενες αγορές ορίζονται οι 
ευρύτερες αγορές α) τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, β) υλικού εξοπλισµού και λογισµικού 
πληροφορικής και γ) αυτοµατισµού γραφείου, δηλ. των προϊόντων εκείνων που η χρήση τους 
είναι απολύτως απαραίτητη για την «ολοκλήρωση» των ως άνω δικτύων. 

ΙV. Στη σχετική αγορά των δικτύων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής δραστηριοποιούνται 
δυναµικές και εύρωστες οικονοµικά εταιρείες, µεταξύ των οποίων οι: 1) INTΡAKOM Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
2) ΑΛΚΑΤΕΛ ΤΕΛΕΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, 3) SPACE HELLAS Group of Companies,                
4) ΣΑΙΝΕΤ ΑΕΒΕ, 5) COMPUTERBANK NETWORKING Α.Β.&Ε.Ε., 6) METRAK Α.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, κ.αλ., οι οποίες, στην συντριπτική 
πλειοψηφία τους, δραστηριοποιούνται παράλληλα και σε άλλες αγορές µεταξύ των οποίων και οι 
προαναφερθείσες ως επηρεαζόµενες.  

Επειδή ο τοµέας της κατασκευαστικής υποδοµής δικτύων επικοινωνίας, όπως προαναφέρθηκε, 
αποτελεί συνήθως Τµήµα της συνολικής δραστηριότητας µίας επιχείρησης, και η «καλωδίωση» 
εργασία η οποία µπορεί να υλοποιηθεί ή από την ίδια την επιχείρηση ή από τρίτο ανεξάρτητο ή 
συνεργαζόµενο µε αυτήν πρόσωπο, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων 
σχετικά µε το µερίδιο που κατέχει κάθε επιχείρηση στην ως άνω προσδιορισθείσα σχετική αγορά 
και δεν υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά στοιχεία από πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές. 

Γεγονός είναι ότι ο τοµέας της κατασκευής δικτύων επικοινωνίας αποτελεί µία νέα, ταχύτατα 
εξελισσόµενη και αναπτυσσόµενη αγορά, στην οποία αναµένεται να επενδύσουν στο άµεσο 
µέλλον και νέες εταιρείες, ενδυναµώνοντας ακόµα περισσότερο τον ήδη έντονο υφιστάµενο 
ανταγωνισµό, καθώς έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούνται και στον χώρο των επικοινωνιών µεγάλα 
έργα υποδοµής. Εξάλλου, η εξέλιξη των δικτύων επικοινωνίας, µετά την επιτυχή σύγκλιση της 
τεχνολογίας των υπολογιστών µε εκείνη των τηλεπικοινωνιών, οδηγεί στη σύγκλιση τριών 
τουλάχιστον τεχνολογιών (τηλεόρασης, επικοινωνίας και πληροφορικής) µε ανεξάντλητα πεδία 
εφαρµογών. Ενδεικτικές είναι οι εκτιµήσεις ορισµένων ανταγωνιστών, οι οποίοι υπολογίζουν το 
συνολικό µέγεθος της αγοράς για το 1997 σε 15 δις δρχ. (περιλαµβανοµένων των αµοιβών των 
“αφανών” εγκαταστατών µε τους οποίους συνεργάζονται οι επιχειρήσεις και ενός µέρους του 
απαιτούµενου εξοπλισµού για την ολοκλήρωση του δικτύου) και σε 50 δις δρχ. περίπου για το 
1998 (µη περιλαµβανοµένων των δικτύων µικρών επιχειρήσεων), ενώ η ετήσια αύξηση της 
αγοράς τα επόµενα τρία χρόνια εκτιµάται ότι θα κυµαίνεται µεταξύ 10% και 20%. 

Οσον αφορά τις επηρεαζόµενες αγορές του υλικού εξοπλισµού και λογισµικού πληροφορικής και 
του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του δικτύου, στις 
οποίες δραστηριοποιούνται οι όµιλοι ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ και ΙΝΤΕΑΛ, παρατηρούνται τα ακόλουθα:  
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1.  Η εταιρεία ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ, το 1997, κατείχε από πλευράς κύκλου εργασιών την πρώτη θέση 
µεταξύ των επιχειρήσεων πληροφορικής και αυτοµατισµού γραφείου, ενώ, σύµφωνα µε µελέτη 
του Ι.Ο.Β.Ε. (Ιούλιος 1997), µαζί µε τους οµίλους εταιρειών INFO QUEST και ALTEC 
αποτελούν τους µεγαλύτερους διανοµείς προϊόντων πληροφορικής στην ελληνική αγορά, 
ελέγχοντας περίπου το 60–65% αυτής σε επίπεδο διανοµής.  
2.  Ο όµιλος ΙΝΤΕΑΛ, µέσω της MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS, έχει 
πρόσφατα αναλάβει τη διακίνηση των τηλεφωνικών κέντρων και τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 
Goldstar καθώς και την προώθηση των Η/Υ Olivetti στην ελληνική αγορά ενισχύοντας τη θέση 
του σ’αυτή. Επιπρόσθετα, ο όµιλος δραστηριοποιείται, µέσω της θυγατρικής της ΙΝΤΕΑΛ 
ΤΕΛΕΚΟΜ Α.Ε. και της συµµετοχής αυτής στη SPACE PHONE, στα δηµόσια δίκτυα 
φωνητικής τηλεφωνίας ως εµπορικός συνεργάτης (service provider) της Cosmote αλλά και στα 
δηµόσια δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας καθώς παρέχει 
υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων (data trasnfer), φιλοξενίας και κατασκευής σελίδων στο Internet 
και κατασκευή παρουσιάσεων σε αυτό καθώς και συνδέσεις εταιρειών που διαθέτουν Internet µε 
το εξωτερικό. 

V. Με τα υπ’ αριθµ. 8176/24.9.98 και 8232/3.11.98 συµβολαιογραφικά έγγραφα, οι εταιρείες 
ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ και ΙΝΤΕΑΛ και οι ιδιώτες Φ. Παρασκευόπουλος και Μ. Κρασσάς συνέστησαν 
την ανωτέρω επιχείρηση ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, επί της οποίας υπάρχει κοινός έλεγχος των 
δύο ιδρυτικών εταιριών, υπό την έννοια ότι οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να καταλήξουν σε µια 
από κοινού συνεννόηση σχετικά µε τις σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν την ελεγχόµενη 
(κοινή) επιχείρηση.  

Ειδικότερα, αν και στο άρθρο 17 παράγρ. 1 και 3 του καταστατικού ίδρυσης της εν λόγω 
επιχείρησης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, αναφέρεται ότι i) η Γενική Συνέλευση της εταιρείας 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όταν 
εκπροσωπείται σ’ αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του κατατεθειµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και ii) οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση, στο άρθρο 18 παράγρ. 2 αυτού αναφέρεται ότι, 
«Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν ... ε) Εκδοση δανείου µε οµολογίες,       
στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, ... 
θ) Εκλογή µελών ∆.Σ., ... ιβ) Εγκριση και καθορισµός αµοιβών µελών ∆.Σ. και διευθυντών ….. η 
Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 
ηµερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το 75% τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου» και «Οι αποφάσεις για τα παραπάνω θέµατα λαµβάνονται µε πλειοψηφία 
του ογδόντα τοις εκατό (80%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση». Συνεπώς, για 
τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων που αφορούν την ελεγχόµενη εταιρεία απαιτείται η σύµφωνη 
γνώµη του 60% των µετόχων αυτής. Το ποσοστό αυτό δεν διαθέτει από µόνος του κανένας από 
τους µετόχους της ελεγχόµενης εταιρείας και δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί παρά µόνο µε 
«άθροιση» των  µεριδίων των ιδρυτριών εταιρειών αυτής. Ως εκ τούτου, τόσο η ΙΝΤΕΑΛ όσο και 
η ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή στην ελεγχόµενη 
επιχείρηση ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, υπό την έννοια ότι κάθε ένας από αυτούς διαθέτει εξουσία 
αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά της επιχείρησης. 
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VI. Kατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, «Οι πράξεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείµενο ή 
αποτέλεσµα το συντονισµό της συµπεριφοράς σε θέµατα ανταγωνισµού επιχειρήσεων που 
παραµένουν ανεξάρτητες, δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παρ. 2 στοιχ. β΄». Οµως, «Η 
δηµιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης 
οικονοµικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε 
µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων, είτε µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής 
επιχείρησης, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχ.β΄». 

Στην υπό κρίση περίπτωση, η κοινή επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θα εκπληρώνει µόνιµα 
όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας, λαµβανοµένων υπόψη της ορισθείσης 
στο καταστατικό 50ετούς διάρκειάς της, του ύψους του µετοχικού της κεφαλαίου (100.000.000 
δρχ.) σε συνάρτηση µε το απαιτούµενο κόστος επένδυσης που απαιτείται για την είσοδο µίας 
νέας επιχείρησης στη σχετική αγορά, το οποίο υπολογίζεται σήµερα σε 50-80 εκατοµ. δρχ., και 
της ρητά δηλωθείσης πρόθεσης των µετόχων αυτής να στελεχώσουν την εταιρεία µε 
εξειδικευµένο προσωπικό.  Ως εκ τούτου, πληρούται ενδεχοµένως η «θετική» προϋπόθεση που 
θέτει ο νόµος προκειµένου να κριθεί αν µία πράξη έχει το χαρακτήρα συγκέντρωσης. ∆εν 
πληρούται όµως και το «αρνητικό» κριτήριο που θέτει ο νόµος, δηλαδή την έλλειψη συντονισµού 
της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων είτε µεταξύ των 
επιχειρήσεων αυτών και της κοινής, όπως εξάλλου δέχονται και οι ίδιες οι ιδρυτικές εταιρείες στα 
από 7 και 15.1.1999 έγγραφά τους και στο από 3.3.1999 υπόµνηµά τους.  

Ειδικότερα, παρότι οι ιδρυτικές εταιρείες, και οι λοιπές εταιρείες των οµίλων τους, κατά δήλωση 
των πρώτων, δεν δραστηριοποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αγορά της νεοσυσταθείσης 
κοινής επιχείρησης, έχουν όµως ισχυρή παρουσία στις ανωτέρω ορισθείσες επηρεαζόµενες 
αγορές, µε την έννοια ότι βρίσκονται σε προηγούµενες ή/και επόµενες παραγωγικά αγορές σε 
σχέση µε την αγορά της κοινής επιχείρησης, αφού είναι σαφές ότι δεν νοείται δίκτυο 
επικοινωνίας ανεξάρτητα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού ή/και του υλικού εξοπλισµού και 
λογισµικού πληροφορικής. Ως εκ τούτου, υφίσταται περίπτωση συντονισµού των 
ανταγωνιστικών συµπεριφορών τόσο των µητρικών εταιρειών µεταξύ τους αλλά και µε την κοινή 
θυγατρική, γεγονός το οποίο δεν αποκλείουν ούτε και οι ίδιες οι ιδρυτικές επιχειρήσεις.  

Περαιτέρω, εκ των προσκοµισθέντων στοιχείων δεν αποδεικνύεται η οικονοµική ανάγκη που 
υπαγόρευσε τη σύγκλιση των δύο µητρικών εταιρειών στην κοινή επιχείρηση, δεδοµένου ότι η 
ευρωστία και η δυναµική των οµίλων τους, καθώς και η εξειδίκευσή τους σε συναφή αντικείµενα 
µε αυτό της κοινής επιχείρησης, θα επέτρεπαν σε κάθε µία από αυτές να επιχειρήσει από µόνη της 
µε µεγάλη πιθανότητα επιτυχίας διείσδυση στην αγορά των δικτύων επικοινωνιών. Συνεπώς, η 
σχηµατιζόµενη κοινή επιχείρηση πρόκειται να επιτελέσει σκοπούς για τους οποίους η κάθε µία 
από της µητρικές επιχειρήσεις θα ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσει αυτοτελώς. 

Σαν κατακλείδα των ανωτέρω, βασίµως αναµένεται ότι µε τη δηµιουργία της ως άνω κοινής 
επιχείρησης θα χωρήσει συντονισµός της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µητρικών 
επιχειρήσεων µεταξύ τους αλλά και µε την κοινή θυγατρική, ο οποίος και θα περιορίσει τον 
ανταγωνισµό, τόσο στις µεταξύ αυτών σχέσεις όσο και στις σχέσεις αυτών προς τους 
ανταγωνιστές τους. Συνεπώς, κατά την κρίση της Επιτροπής, η ίδρυση της κοινής επιχείρησης 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. συνιστά σύµπραξη επιχειρήσεων εµπίπτουσα στις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει. 

VII. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.703/77, όπως ισχύει, «συµφωνίες, 
αποφάσεις και περιπτώσεις εναρµονισµένης πρακτικής ή κατηγορίες αυτών που εµπίπτουν στην 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να κριθούν, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
ολικά ή µερικά ισχυρές, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) συµβάλλουν, µε εύλογη συµµετοχή των καταναλωτών στην ωφέλεια που προκύπτει, στη 
βελτίωση της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή 
οικονοµικής προόδου, 
β) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσεις περιορισµούς πέρα από τους απόλυτα αναγκαίους για 
την πραγµατοποίηση των ανωτέρω σκοπών, και 
γ) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισµού σε 
σηµαντικό τµήµα της οικείας αγοράς. 

Εν προκειµένω, η δηµιουργία της ως άνω κοινής επιχείρησης, η οποία θα παρέχει κατ’ ουσίαν 
υπηρεσίες «συµπληρωµατικές» των προϊόντων και υπηρεσιών των µητρικών της εταιρειών, που, 
όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιούνται σε προηγούµενες ή/και επόµενες παραγωγικά αγορές 
από αυτή της κοινής θυγατρικής, αναµένεται ότι θα συµβάλει στη βελτίωση των προσφεροµένων 
από τις εταιρείες αυτές «ολοκληρωµένων λύσεων» στον καταναλωτή, οι οποίες θα καλύπτουν 
πληρέστερα και οικονοµικότερα τις αυξηµένες ανάγκες και απαιτήσεις του όσον αφορά την 
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες, δεδοµένου µάλιστα του γεγονότος ότι η νεοσύστατη 
εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί σε µία αγορά ταχύτατα εξελισσόµενη και αναπτυσσόµενη, όπου ο 
ανταγωνισµός είναι ήδη έντονος και αναµένεται να οξυνθεί στο εγγύς µέλλον. 

Από τα συγκεντρωθέντα από τη Γραµµατεία στοιχεία δεν φαίνεται να εξικνύεται η ανωτέρω 
συντονιστική δράση της κοινής επιχείρησης µέχρι του σηµείου να επιβάλλει στις οικείες 
επιχειρήσεις περιορισµούς που θα υπερβαίνουν αυτούς που είναι απολύτως αναγκαίοι για τη 
λειτουργία της κοινής επιχείρησης. Περαιτέρω δε, η ίδρυση της κοινής επιχείρησης δεν παρέχει 
στις συµµετέχουσες τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισµού σε σηµαντικό τµήµα της 
οικείας αγοράς, δεδοµένης της διάρθρωσης της εν λόγω αγοράς και του µηδενικού µεριδίου των 
µητρικών οµίλων σ’αυτή. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

1. Αποφαίνεται ότι η γνωστοποιούµενη σύσταση, από τις εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΠΟΥΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και τους Μάρκο Κρασσά και 
Φιλοποίµενα Παρασκευόπουλο, της εταιρείας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ, φέρει το χαρακτήρα σύµπραξης 
κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, και όχι αυτόν της συγκέντρωσης και 
εποµένως δεν υφίσταται λόγος να επιληφθεί η Επιτροπή κατά το άρθρο 4β του ιδίου νόµου. 

2. Χορηγεί στη γνωστοποιηθείσα σύσταση της κοινής ως άνω επιχείρησης εξαίρεση κατά το 
άρθρο 1 παράγρ. 3 του ιδίου ως άνω νόµου, ισχύουσα από της δηµοσιεύσεως της παρούσας και 
για µία δεκαετία (10 έτη). 
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Η απόφαση εκδόθηκε την 6η Απριλίου 1999. 

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

 Ο Συντάξας την Απόφαση      

          Σταύρος Αργυρόπουλος 

 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος    Η Γραµµατέας 

 

     Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου 


