
ΑΠΟΦΑΣΗ  45 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η ∆εκεµβρίου 
1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα,  

 Βλάσιος Ασηµακόπουλος 
 Χαρίλαος Χάρακας,  
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,  
 Λεωνίδας Νικολούζος, και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυοµένης της τακτικής Αλεξάνδρας–Μαρίας Ταραµπίκου. 

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

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών 
Π.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (εφεξής ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ) και ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. 
(εφεξής ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ), η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 1998 µέσω του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, µε εξαγορά από την πρώτη ποσοστού 51% των κοινών και 
προνοµιούχων µετόχων της δεύτερης, και γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την 4 
Ιουνίου 1998, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει. Με την υπόθεση 
συνεκδικάζεται, λόγω συνάφειας του αντικειµένου, η από 4.9.1998 κοινή παρέµβαση, κατά των 
συµµετεχουσών στην κρινόµενη συγκέντρωση εταιρειών, των ενώσεων και συνεταιρισµών µε τις 
επωνυµίες «ΕΚΡΗΣ» ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΩΝ (εφεξής ΕΚΡΗΣ), 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, 
ΕXPERT Κ. & Ν. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΥΝΠΕ, «ΣΕΗΟΣ» ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝ/ΕΠΕ, «SILBER» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ και «ΗΛΜΑΚ» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΠΕ. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν α) η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου 
Αικατερίνης Βραχά, β) η ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αγγελου 
Λάµπρου και γ) εκ των παρεµβαινόντων µόνον η ΕΚΡΗΣ δια του Προέδρου της Γεωργίου 
Στεφανάκη και µετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου ∆ηµητρίου Κουτσούκη. 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας Σοφία 
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως, και 
κατέληξε προτείνοντας α) τη µη απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι ο 
περιορισµός του ανταγωνισµού που αυτή συνεπάγεται ιδιαίτερα στην αγορά λιανικής πώλησης 
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ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών δεν είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την απαγόρευσή της, 
και β) την επιβολή προστίµου ύψους 100.000.000 δρχ στην αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία 
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (ποσό που αντιστοιχεί στο 0,212% περίπου του κύκλου εργασιών της εν λόγω 
εταιρείας ή άλλως στο 0,161% περίπου του παγκόσµιου κύκλου εργασιών του οµίλου εταιρειών 
ΦΟΥΡΛΗ, στον οποίο ανήκει η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ), για την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, 
κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του νόµου. Οσον αφορά την συνεξεταζόµενη κοινή 
παρέµβαση, η Γενική Εισηγήτρια πρότεινε την απόρριψή της. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση 
επιχειρήσεων, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και 
διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και 
ζήτησαν από την Επιτροπή α) τη µη απαγόρευση της συγκέντρωσης,  β) την απαλλαγή της 
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ από το προτεινόµενο από τη Γραµµατεία πρόστιµο ή άλλως το πρόστιµο αυτό 
να περιορισθεί στο ελάχιστο και γ) την απόρριψη της συνεκδικαζόµενης παρέµβασης, 
αναφερόµενοι και στο υπόµνηµα που θα υποβάλουν. Κατόπιν το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος της παρισταµένης  παρεµβαίνουσας ένωσης, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις αυτής, 
έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και 
τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή α) την αποδοχή της κοινής παρέµβασης και 
β) την απαγόρευση της κρινόµενης συγκέντρωσης, η οποία αναµένεται να δηµιουργήσει 
σηµαντικούς περιορισµούς στον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές που αυτή αφορά, 
αναφερόµενος και στο υπόµνηµα που θα υποβάλει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία 
µέχρι τις 16.12.1998 σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 20η Ιανουαρίου 1999, στην ίδια ως άνω 
αίθουσα, την οποία συνέχισε και ολοκλήρωσε την 23.3.1999 και, κατά την οποία, αφού έλαβε 
υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, όλα τα ενδιαφερόµενα 
µέρη κατά την συζήτηση της υποθέσεως, καθώς επίσης και τα υποµνήµατα τα οποία αυτά 
υπέβαλαν, 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.1.  Η επιχείρηση ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕ εδρεύει στην Μεταµόρφωση Αττικής και έχει ως 
αντικείµενο τη λιανική πώληση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών µέσω αλυσίδας  
καταστηµάτων, εκ των οποίων δέκα πέντε βρίσκονται στο νοµό Αττικής και δέκα τέσσερα στην 
επαρχία, ενώ διαθέτει και σύµβαση δικαιόχρησης (franchise) µε την εταιρεία ΠΕΛΟΠΙ∆ΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ που εδρεύει στην Πάτρα. 

Στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχειρήσεως αυτής συµµετέχει µε ποσοστό 51% η εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΦΟΥΡΛΗ ΑΕΒΕ (εφεξής ΦΟΥΡΛΗ), και µε ποσοστό 49% ο Μαρίνος Παράβολος, ο οποίος 
κατέχει επίσης τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος  Συµβούλου της εταιρείας. 

Η µητρική εταιρεία ΦΟΥΡΛΗ ΑΕ δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση ηλεκτρικών 
συσκευών. Εισάγει και εµπορεύεται προϊόντα ξένων οίκων µε τα σήµατα GENERAL 
ELECTRIC, NEFF, TELEFUNKEN, και διαθέτει και τα προϊόντα FOURLIS EUROPA.  
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Στον όµιλο ΦΟΥΡΛΗ, εκτός από την εξαγοράζουσα, ανήκουν και οι: 1) ΟΝΕ WAY 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ (εφεξής ΟΝΕ WAY), η οποία ελέγχεται κατά 75% από την 
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, 2) ΕΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΟΥΣ Α.Ε. & Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, που  ελέγχεται 
κατά 80,57% από την ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, 3) 
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (εφεξής 
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ), η οποία ελέγχεται κατά 100% από µέλη της οικογένειας Φουρλή και έχει 
ως κύριο αντικείµενο τη χονδρική πώληση ηλεκτρικών ειδών, 4) ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (εφεξής ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ), που ελέγχεται κατά 70% από την 
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, και η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση των συσκευών 
αυτοµατισµού γραφείου του οίκου SAMSUNG, 5) S.C. GENCO ELECTRIC ROMANIA S.R.L. 

η οποία εδρεύει στη Ρουµανία και ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από τη ΦΟΥΡΛΗ, 6) GENCO LTD η 
οποία εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας και ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από τη ΦΟΥΡΛΗ. Επίσης 
η ΦΟΥΡΛΗ συµµετέχει µε ποσοστό 30% στην εταιρεία F.T.S. ELECTROLINE LIMITED η οποία 
εδρεύει στην Κύπρο.  

Ο κύκλος εργασιών της  επιχειρήσεως ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, το 1997, στην εθνική αγορά, ανήλθε σε 
47.174,65 εκ. δρχ. περίπου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 152,95 εκ. ECU, ενώ ο παγκόσµιος 
κύκλος εργασιών των εταιριών της Οικ. Φουρλή, το ίδιο έτος ανήλθε σε 61.926,72 εκ. δρχ. ήτοι 
200,78 εκ. ECU. 

2.  Η επιχείρηση ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, είναι εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και έχει ως αντικείµενο την πώληση (λιανική και χονδρική) 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, µέσω δικτύου δέκα καταστηµάτων λιανικής, τα οποία 
βρίσκονται στο νοµό Αττικής. 

Στον τοµέα της χονδρικής πώλησης είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα των 
Ιταλικών λευκών οικιακών συσκευών µε το σήµα CANDY (παρά το γεγονός ότι η παράγωγος 
ιταλική εταιρεία έχει ήδη ιδρύσει θυγατρική εταιρεία στη χώρα µας).  

Η ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ελέγχει εξ ολοκλήρου την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ GALAXY 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. η οποία βρίσκεται σε αδράνεια. 

Ο κύκλος εργασιών της ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ, το 1997, στην εθνική αγορά, ανήλθε σε 11.838,40 εκ. 
δρχ. περίπου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 38,38 εκ. ECU. 

ΙΙ.1.  Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαµβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από 
τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µεταξύ τους λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, της τιµής και της σκοπούµενης χρήσης τους. 

Οι συµµετέχουσες στην συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά της 
εµπορίας (λιανικής και χονδρικής) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. 

Ειδικότερα η παρούσα συγκέντρωση αφορά: 
i) τη χονδρική πώληση α) λευκών ηλεκτρικών συσκευών, όπως ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών 
κλπ., β) µαύρων συσκευών εικόνας και ήχου, όπως τηλεοράσεων, βίντεο, ενισχυτών κλπ.,            
γ) κλιµατιστικών, δ) ηλεκτρικών µικροσυσκευών, όπως µίξερ, καφετιέρες, κλπ., ε) ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, συσκευών τηλεοµοιοτυπικών µηνυµάτων (fax), συσκευών τηλεφώνου κλπ. και 
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ii)  τη λιανική πώληση των παραπάνω συσκευών. 

Παρότι σε επίπεδο παραγωγής, καθένα από τα παραπάνω ενδεικτικά αναφερόµενα επιµέρους 
προϊόντα αποτελεί ξεχωριστή αγορά, σε επίπεδο χονδρικής πώλησης (ήτοι προµηθευτών) δεν 
κρίνεται απαραίτητη η διάκριση ανά προϊόν, αλλά ανά κατηγορία-οµάδα προϊόντων, όπως λευκές 
συσκευές, κλιµατιστικά, δεδοµένου ότι τα προϊόντα κάθε κατηγορίας ως επί των πλείστον, 
διατίθενται από τα ίδια δίκτυα διανοµής. 

Περαιτέρω η λιανική πώληση των παραπάνω συσκευών διενεργείται κυρίως µέσω 
εξειδικευµένων καταστηµάτων πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και όσον αφορά 
τους καταναλωτές, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ενιαία αγορά. 

2.  Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ως σχετική γεωγραφική αγορά όσον αφορά: α) τη χονδρική 
πώληση θεωρείται αυτή του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, και β) τη λιανική πώληση 
θεωρείται αυτή του νοµού και δη, στην υπό κρίση υπόθεση, του Ν. Αττικής, δεδοµένου ότι η 
εξαγοραζόµενη εταιρία ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ δραστηριοποιείται µέσω του δικτύου καταστηµάτων 
της µόνο στον νοµό αυτό. 

III.1.   Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 εδάφ. β’ του ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µίας ή 
περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 

Στην υπό κρίση περίπτωση, µε την εξαγορά του 51% των κοινών και προνοµιούχων µετόχων της 
ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ΑΕ από την ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (και εµµέσως από τη ΦΟΥΡΛΗ), αποκτάται ο 
έλεγχος της πρώτης εταιρείας από την δεύτερη (και την τρίτη) και συνεπώς πραγµατοποιείται 
οριζόντια και κάθετη συγκέντρωση επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β, η οποία 
εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. 

2.  Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, δεδοµένου ότι 
πληρούται η µία τουλάχιστον εκ των δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος και συγκεκριµένα 
αυτή του κύκλου εργασιών. 

Σύµφωνα δε µε το ίδιο ως άνω άρθρο, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε 
προληπτικό έλεγχο, πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής 
ή την απόκτηση συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης. 

Στην προκειµένη περίπτωση η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε µέσω Χρηµατιστηρίου στις 
21.5.1998 και ορίσθηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην εξαγοραζόµενη από την εξαγοράζουσα 
στις 27.5.1998, ενώ γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 4.6.1998. Συνεπώς, η 
εξαγοράζουσα εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, µε την αγορά των µετοχών και τον άµεσο διορισµό 
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην εξαγοραζόµενη ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ, προχώρησε σε 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης και απόκτηση του ελέγχου της τελευταίας, κατά παράβαση 
του νόµου, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιβληθεί στην αποκτήσασα τον έλεγχο εταιρεία 
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ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ πρόστιµο, το ύψος του οποίου, σύµφωνα µε την πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής θα πρέπει να ανέλθει σε  100.000.000 δρχ (ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 
0,13557% επί του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών στην συγκέντρωση 
επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4ε 
παρ. 1 του νόµου 703/77, όπως ισχύει. Και αυτό διότι: α) οι διατάξεις του νόµου για τον 
προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων βρίσκονται σε ισχύ από το 1995 και εποµένως ήταν γνωστές 
στις αιτούσες επιχειρήσεις, β) η Επιτροπή µε σχετικές αποφάσεις της, οι οποίες δηµοσιεύονται 
στο ΦΕΚ, αλλά και στον ηµερήσιο οικονοµικό τύπο, έχει ερµηνεύσει εκτενώς τις σχετικές αυτές 
διατάξεις και γ) στην υπό κρίση υπόθεση δεν ήταν προφανές, ότι η συγκέντρωση εξ αντικειµένου 
δεν θα µπορούσε να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό 
τµήµα της και συνεπώς δεν ήταν βέβαιο ότι αποκλείετο η πρόκληση από την συγκέντρωση αυτή 
κινδύνου τον οποίον ο νοµοθέτης είχε σκοπό να αποτρέψει µε την απαγόρευση του άρθρου 4 
παρ.1. 

Κατά τη γνώµη, τριών µελών της Επιτροπής, για τους ίδιους ανωτέρω µνηµονευόµενους λόγους, 
θα πρέπει να επιβληθεί στην αποκτήσασα τον έλεγχο εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ πρόστιµο ύψους 
300.000.000 δρχ., ήτοι ποσοστό 0,4067% του συνολικού κύκλου εργασιών των συµµετεχουσών 
στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, το οποίο σαφώς δεν υπερβαίνει το ανώτατο προβλεπόµενο από 
το νόµο ποσοστό 15%. 

3.   Όσον αφορά στην εκτίµηση της δυνατότητας µιας συγκέντρωσης να περιορίσει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4γ του ν. 703/77, λαµβάνονται 
υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγµατικός και ο δυνητικός 
ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εγκατεστηµένων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη 
νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφεροµένων 
επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµη τους, οι δυνατότητες 
επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές 
ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή 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 τον ανταγωνισµό. 

Εν προκειµένω η παρούσα συγκέντρωση, µε βάση την ανάλυση των πραγµατικών στοιχείων του 
φακέλλου και κατά την κρίση της Επιτροπής προκύπτει ότι µε την απόκτηση της ΡΑ∆ΙΟ 
ΑΘΗΝΑΙ ενισχύει σηµαντικά η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµη του οµίλου ΦΟΥΡΛΗ, µε 
αποτέλεσµα: 

α) να ισχυροποιείται στην αγορά της χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 
όπου όµως δραστηριοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις µε σηµαντική χρηµατοοικονοµική 
δύναµη, όπως οι BSP, PHILIPS, SONY, κ.αλ., 

β) να αποτελεί πλέον τον πιο ισχυρό όµιλο εταιρειών στην αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών, µε σηµαντικότατη διαφορά τόσο σε κεφάλαια και πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, όσο και σε πωλήσεις από τις λοιπές ανταγωνίστριες εταιρείες,  
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γ) να ενισχύσει εµφανώς τη θέση του οµίλου αυτού στις επιµέρους σχετικές αγορές (κάθετα και 
οριζόντια) και ιδιαίτερα στον τοµέα της λιανικής πώλησης µε αποτέλεσµα την αύξηση του 
µεριδίου ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ από 16,5% περίπου σε 20% σε όλη την Ελλάδα (ειδικότερα στις 
λευκές οικιακές συσκευές ενισχύει το µερίδιο της από 14% σε 18% στις συσκευές ήχου και 
εικόνας από 20% σε 23%, στα κλιµατιστικά από 12% σε 14% και στις µικροσυσκευές από 15% 
σε 20% µε την αµέσως επόµενη ανταγωνιστική επιχείρηση µε την επωνυµία ΡΑ∆ΙΟ Α. 
ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (εφεξής ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ) η οποία πλέον δεν 
ξεπερνά σε όλες τις κατηγορίες πλην των µικροσυσκευών, το 10%) και 

δ) να αυξάνεται ο αριθµός των καταστηµάτων λιανικής που διαθέτει από 30 συνολικά ιδιόκτητα 
καταστήµατα (15 στο νοµό Αττικής και 14 στην υπόλοιπη Ελλάδα και ένα κατάστηµα Franchise 
στην Πάτρα), σε 40. Στη περιοχή του νοµού Αττικής ειδικότερα,  αυξάνεται το µερίδιο του 
Οµίλου αυτού από 19,3% σε 25,2%, ο δε αριθµός των καταστηµάτων του από 15 σε 25. 

Παράλληλα µε την διάρθρωση των επιµέρους αγορών βάση των ανωτέρω και της προεκτεθείσης 
αναλύσεως της οικονοµικής ισχύος των συµµετεχουσών στην συγκέντρωση επιχειρήσεων, 
διαπιστώνεται περαιτέρω κατά την κρίση της επιτροπής: 

α) Η ύπαρξη έντονου ανταγωνισµού, στο χώρο της χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, από πολλές και δυναµικές επιχειρήσεις, που δεν αναµένεται να επηρεασθεί 
σηµαντικά από την υπό κρίση συγκέντρωση. 

β) Σχετικός περιορισµός του ανταγωνισµού, στο χώρο της λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, ιδιαίτερα στο Ν. Αττικής, καθόσον η ισχυρότερη εταιρεία του χώρου 
(ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ) εξαγοράζει την τρίτη κατά σειρά δυναµικότερη επιχείρηση (ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ) 
ώστε οι δύο όµιλοι ΦΟΥΡΛΗ και ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ να συγκεντρώνουν πλέον το 28,5% της αγοράς 
στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και το 36,1% της αγοράς στο Ν. Αττικής, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό κατανέµεται µεταξύ πλήθους µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων και 
Συνεταιρισµών, καµία από τις οποίες διαθέτει µερίδιο άνω του 3% σε όλη την Ελλάδα και 6,5% 
στην Αττική που, όπως κατωτέρω εκτίθεται, δεν είναι σηµαντικό. Ειδικότερα µε την υπό κρίση 
εξαγορά της ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ ενισχύεται κυρίως η πρόσβαση της τελευταίας εξαγοραζόµενης 
στις πηγές εφοδιασµού, ενώ και ο όµιλος ΦΟΥΡΛΗ ισχυροποιεί τη θέση του i) στην αγορά 
λευκών οικιακών συσκευών µε τη προσθήκη ενός ακόµη σήµατος (CANDY), το οποίο θα 
συνεχίσει να αντιπροσωπεύει η εξαγοραζοµένη, κατά τη δήλωση της ελληνικής θυγατρικής της 
CANDY εταιρείας και ii) στις αγορές διάθεσης των προϊόντων µε την αύξηση των καταστηµάτων 
λιανικής. 

γ) Επίσης, από την ανωτέρω συγκέντρωση θα δηµιουργηθεί σχέση µερικής αλληλεξάρτησης 
µεταξύ των δύο βασικών οµίλων που θα κυριαρχούν πλέον στην αγορά της λιανικής πώλησης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η οποία συνίσταται στο ότι i) η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ 
(όµιλος ΦΟΥΡΛΗ) αποτελεί σήµερα τον βασικότερο πελάτη της ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ (ως 
χονδρέµπορου) καθόσον οι προµήθειες της πρώτης αντιπροσωπεύουν το 26% των πωλήσεων της 
τελευταίας, και µε την εξαγορά της ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ θα ξεπεράσουν το 30% ενώ ii) από την 
άλλη πλευρά η ΦΟΥΡΛΗ αποτελεί έναν από τους βασικούς προµηθευτές της ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ. Η 
σχέση αυτή σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι µε την συγκέντρωση παύει να υφίσταται ως 
ανεξάρτητη επιχείρηση η τρίτη κατά σειρά δυναµικότερη επιχείρηση (ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ), είναι 
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δυνατόν στο απώτερο µέλλον να ενισχύσει την πιθανότητα σύµπραξης µεταξύ των δύο 
εναποµεινάντων επιχειρήσεων (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ) στην τιµολογιακή τους 
πολιτική. 

δ) Όµως στις υπό κρίση αγορές, δεν υφίστανται νοµικά εµπόδια εισόδου τρίτων, ούτε υφίστανται 
σηµαντικά πραγµατικά εµπόδια µε δεδοµένο ιδιαίτερα ότι δεν είναι απαραίτητη η είσοδος νέων 
επιχειρήσεων να πραγµατοποιείται σε µεγάλη κλίµακα, πράγµα το οποίο αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για οποιανδήποτε σύµπραξη των ανωτέρω επιχειρήσεων. 

Σαν κατακλείδα των ανωτέρω κρίνεται ότι, στην αγορά της χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό δηµιουργώντας δεσπόζουσα θέση των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση 
επιχειρήσεων σε καµµία από τις επιµέρους σχετικές αγορές. Μόνον στην αγορά της λιανικής 
πώλησης, ως αµέσως ανωτέρω ελέχθη, ναι µεν  η συγκέντρωση δύο εκ των τριών δυναµικότερων 
επιχειρήσεων του χώρου σε έναν όµιλο µε σηµαντική ισχύ θα έχει ως αποτέλεσµα:  i) την κάθετη 
διάρθρωση του οµίλου, ο οποίος ως προµηθευτής διαθέτει ισχυρά-εδραιωµένα σήµατα, ii) την 
ενίσχυση της υφιστάµενης σχέσης µερικής εξάρτησης µεταξύ των επιχειρήσεων του οµίλου και 
ανταγωνιστών τους τόσο στον τοµέα χονδρικής πώλησης, όσο πολύ περισσότερο, στο τοµέα της 
λιανικής, ώστε να προκαλεί καταρχήν  ανησυχίες ως προς την δυνατότητα του περιορισµού του 
ανταγωνισµού στη σχετική αγορά λιανικής πώλησης, ιδιαίτερα στο Ν. Αττικής, εν τούτοις όµως 
το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι λοιποί προµηθευτές του χώρου διαθέτουν, σηµαντική 
οικονοµική ισχύ και προϊόντα µε ισχυρά και καθιερωµένα διεθνώς σήµατα, που παρέχουν 
ισοδύναµες εναλλακτικές λύσεις στους λιανοπωλητές, παράλληλα δε δεν υπάρχουν σηµαντικά 
εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά αυτή βασίµως δεν αναµένεται από τη 
συγκέντρωση αυτή κίνδυνος αισθητού περιορισµού του ανταγωνισµού.  

4.  Για τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται ότι η κρινόµενη συγκέντρωση δεν αναµένεται  να 
περιορίσει τον ανταγωνισµό, τόσο στην αγορά χονδρικής πώλησης όπως και στην αγορά λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, σε τέτοιο βαθµό, ώστε να δικαιολογείται η 
απαγόρευση αυτής, τα δε αντίθετα υποστηριζόµενα και στη συνεξεταζόµενη παρέµβαση θα 
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµα. 

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

1. Απορρίπτει την από 4.9.1998 παρέµβαση των ενώσεων και συνεταιρισµών µε τις επωνυµίες 
ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ «ΕΚΡΗΣ», ΕΝΩΣΗ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΕXPERT Κ. & Ν. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΥΝΠΕ, 
ΣΕΗΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝ/ΕΠΕ, 
«SILBER» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ και 
«ΗΛΜΑΚ» ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΠΕ. 

2. Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται κατά νόµο περίπτωση απαγόρευσης της από 4 Ιουνίου 1998 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης των εταιρειών Π.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
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ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ και ΡΑ∆ΙΟ 
ΑΘΗΝΑΙ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε.  

3. Αποφασίζει, κατά πλειοψηφία,, την επιβολή προστίµου 100.000.000 δρχ. στην αποκτώσα τον 
έλεγχο εταιρία Π.ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, για την παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 
703/77 όπως ισχύει τώρα, για την πραγµατοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης προ της έκδοσης 
της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 6η Απριλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

  

Ο Συντάξας την Απόφαση              Ο Πρόεδρος 

 

   Ιωάννης Κατσουλάκος     Σταύρος Αργυρόπουλος  

        Η Γραµµατέας 

 

      Αικατερίνη Τριβέλη 


