
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 70 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 

23η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 

 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, και 

 Μελίνα Μουζουράκη. 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 

κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 30.3.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που 

πραγµατοποιείται µε την απόκτηση από την εταιρεία µε την επωνυµία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «C.AP. GROUP OF COMPANIES» του 60% 

του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και το διακριτικό τίτλο «BIG CITY CORPORATION». 

Στην συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δια του πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου κ. Γεωργίου Βασαλάκη.  

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας της Επιτροπής κα 
Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε την γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως, 
και πρότεινε τη µη απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης δεδοµένου ότι δεν θα περιορίσει 

σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στην συνέχεια, 
το λόγο έλαβε ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος συντάχθηκε µε την εισήγηση της 
Γραµµατείας και ζήτησε από την Επιτροπή να επιτραπεί η πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας 

συγκέντρωσης.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 8 Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 
π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, την οποία συνέχισε την 22 Ιουλίου 1999 και ολοκλήρωσε την 

30 Ιουλίου 1999, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την εισήγηση της 
Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η ενδιαφερόµενη εταιρεία 
κατά την συζήτηση της υπόθεσης,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Στο άρθρο 4 παράγρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ορίζεται ότι, συγκέντρωση πραγµατοποιείται: 
α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 

β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον επιχείρηση, ή µία ή 
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περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν, άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή 

περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παραγρ. 1 του ιδίου νόµου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων 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, όταν: α) το µερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών 
που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά 

ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα 
της, τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κύκλου εργασιών που 
πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή 

λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός 
κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 4στ, ανέρχεται τουλάχιστον στο σε δραχµές ισόποσο των πενήντα εκατοµµυρίων 

(50.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU) και δύο τουλάχιστον από τις 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, καθεµία χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο 
εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) Ευρωπαϊκών 

Λογιστικών Μονάδων (ECU). 

Η προθεσµία της παρ. 1 αρχίζει, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, από την επέλευση της 
πρώτης από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγρ. 1, ενώ υπόχρεοι προς γνωστοποίηση είναι, 

σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4β Ν. 703/77, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4α του ίδιου 
νόµου, όταν µεν η συγκέντρωση αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας, κάθε µία από τις συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις ή οµάδες προσώπων ή επιχειρήσεων 

που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. 

ΙΙ. Στην προκειµένη περίπτωση από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γραµµατεία και τα οποία, 
εκτιθέµενα στην εισήγησης της, συµπληρώνουν τον φάκελο της υπό κρίση υπόθεσης, καθώς και 

από όσα εξετέθησαν κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και κατέθεσαν εγγράφως και 
προφορικώς τα ενδιαφερόµενα µέρη, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

Την 30/3/1999 γνωστοποιήθηκε στην Γραµµατεία της Επιτροπής από την εταιρεία 

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ) η εξαγορά, από αυτήν, 
µετοχών της εταιρείας ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (εφεξής ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ). 

Η εξαγορά αυτή έγινε ως εξής: 

Την 16/2/1999 υπεγράφη προσύµφωνο µεταξύ της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ και των 

αποκλειστικών µετόχων της εταιρείας ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ, Παναγιώτη Ζαχαράτου και Μαγδαληνής 
Ελευθεριάδη, µε βάση το οποίο οι τελευταίοι υποσχέθηκαν να πωλήσουν στην πρώτη, από το 
σύνολο των 50.000 µετοχών της εταιρείας ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ τις οποίες κατέχουν, εξ ηµισείας, 20.000 

µετοχές έκαστος που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 40 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης, 
υποσχέθηκαν να προχωρήσουν σε αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου µε ταυτόχρονη παραίτηση τους 
από το δικαίωµα προτίµησης επ’ αυτής, ούτως ώστε οι νέες µετοχές να περιέλθουν στην εταιρεία 

«ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ» και να αποκτήσει έτσι αυτή τον έλεγχο της εξαγοραζόµενης εταιρείας. 
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Την 13/3/1999 η Γενική συνέλευση των µετόχων της ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ αποφάσισε µεταξύ των άλλων 

α) την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 25.000.000 δρχ. µε έκδοση 25.000 νέων µετοχών 
των 1000 δρχ. κάθε µια. β) την κατάργηση του δικαιώµατος των παλαιών µετόχων από το δικαίωµα 
προτίµησης για την αγορά αυτών γ) την καταβολή ολόκληρου του ποσού της αύξησης αυτής από 

την εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ και δ) την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας 
(5µελους) µε συµµετοχή των Χρίστου και Μιχαήλ Παπαέλληνα. 

Την 16/3/1999 σ’ εκτέλεση του προαναφερθέντος προσυµφώνου και σε υλοποίηση των 

συµφωνηθέντων µε αυτό, υπογράφηκε η οριστική σύµβαση µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων και η 
εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ αγοράζοντας συνολικά 45.000 µετοχές (20.000 παλαιές και 25.000 
νέες) επί συνόλου 75.000, απέκτησε το 60 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ 

και έτσι τον έλεγχο αυτής. 

Η αποκτώσα ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου (Holding), εισηγµένη στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, µε έδρα την Αθήνα, η οποία συγκεντρώνει τις µετοχές των 

εταιρειών που συγκροτούν τον όµιλο επιχειρήσεων ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. Η παραπάνω εταιρεία ως 
εταιρεία Holding ασκεί την διοίκηση και προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης στις λοιπές 
εταιρείες του οµίλου, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό ορθολογική κατανοµή πόρων και 

οικονοµίες κλίµακος σε επίπεδο δαπανών και κόστους, ενώ οι λοιπές εταιρείες του οµίλου 
διατηρούν την εµπορικής αυτοτέλεια και έχουν την ευθύνη του δικτύου και της αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιούνται. 

Η παραπάνω εταιρεία κατέχει την πλειοψηφία των µετοχών των εξής εταιρειών: 
α) της Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ (σε ποσοστό 99,99%), η οποία έχει την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση και διανοµή στην ελληνική αγορά επώνυµων καλλυντικών µε σήµατα όπως: 

REVLON, LANCASTER, LACOSTE, CHANEL, ELIZABETH ARDEN, KENZO, VALENTINO, 
κλπ. 
β) της ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ Α.Ε. (σε ποσοστό 99,99%), η οποία σήµερα έχει την 

αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή στην Ελλάδα, µέσω ενός ευρύτατου δικτύου διανοµής 
και διάθεσης, καλλυντικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (σαµπουάν, κρέµες µαλλιών, αρώµατα 
κλπ) και διαφόρων άλλων ειδών προσωπικής χρήσεως όπως οδοντόκρεµες, ξυραφάκια, παιδικά 

παιχνίδια κλπ. 
γ) της ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ µε διακριτικό 

τίτλο «∆ΗΛΟΣ Α.Ε.» (σε ποσοστό 99,99 %), η οποία από την ίδρυση της µέχρι την 10/4/1993 είχε 
την αποκλειστική αντιπροσώπευση και διανοµή στην ελληνική αγορά των προϊόντων CHANEL, 
από δε το έτος 1994 δεν εµφανίζει δραστηριότητα και ουσιαστικά λειτουργεί ως εταιρεία 

συµµετοχών και τα µόνα της έσοδα έκτοτε προέρχονται από τη συµµετοχή της στην ανώνυµη 
εταιρεία “SANOFI BEAUTE” µε ποσοστό 49% επί του µετοχικού της κεφαλαίου.  
δ) της ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ µε 
διακριτικό τίτλο «DENINA Α.Ε.» (σε ποσοστό 99,99%), η οποία ασχολείται µε την εξαγωγή των 
ειδών των εταιρειών Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και SANOFI BEAUTE Α.Ε.Β.Ε. στη 

Βουλγαρία, µέσω της θυγατρικής της κυπριακής εταιρείας CAP CONSULTING & TRADING Ltd. 
ε) της ΠΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. από το Μάρτιο 1998, σε ποσοστό 50,001%, η οποία 
ασχολείται µε την εµπορία ειδών χαρτοπωλείου, βιβλιοπωλείου, δώρων, σχεδίου, αρχειοθέτησης, 
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οργάνωσης γραφείου και σχεδίασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου συναφούς ή παρεµφερούς 

είδους.  

Ο κύκλος εργασιών του οµίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, για το έτος 1998, στην εθνική αγορά ανήλθε σε 
16.172.384.123 δρχ. ή 48.785.767 ECU περίπου, ενώ ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 

16.372.384.123 δρχ. ή 49.389.088 ECU περίπου. 

Η εξαγοραζόµενη ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ, µε έδρα την Αθήνα, η οποία ανήκε στους Π. Ζαχαράτο και Μ. 
Ελευθεριάδη κατά 50% στον κάθε ένα από αυτούς, δραστηριοποιείται στην κατασκευή 

(συναρµολόγηση) και εµπορία (λιανική) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών 
ηλεκτρονικών ειδών. Η διάθεση των προϊόντων της γίνεται κυρίως µέσω τεσσάρων καταστηµάτων 
λιανικής πώλησης στην περιοχή των Αθηνών και ενός καταστήµατος στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, 

έχει συνάψει και 10 συµβάσεις δικαιόχρησης (franchising) σε Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καλαµάτα, 
Λάρισα, Ιεράπετρα, Πύργο, Πάτρα, Κόρινθο, Βόλο και Ρόδο. Η ως άνω εταιρεία, η οποία το έτος 
1998, πραγµατοποίησε στην εθνική και παγκόσµια αγορά συνολικό κύκλο εργασιών 1.806.624.560 

δρχ. ή 5.449.880 ECU, συµµετέχει µε ποσοστό 80 % στην εταιρεία «ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ ΚΟΡΠΟΡΕΙΤ 
ΑΚΑΟΥΝΤΣ Α.Ε.», που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών µηχανοργάνωσης, 
ολοκληρωµένων λύσεων και υποστήριξης λογισµικού σε επιχειρήσεις – πελάτες, και της οποίας ο 

κύκλος εργασιών, για το 1998, εκτιµάται στο ποσό των 500.000.000 δρχ. ή 1.508.304 ECU περίπου.  

Σχετικές αγορές από άποψη υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία κατά την έννοια του νόµου, 
θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιµα ή δυνάµενα να υποκατασταθούν µε βάσει τα 

χαρακτηριστικά τους, τις τιµές και την σκοπούµενη χρήση τους, είναι α) από πλευράς 
εξαγοράζουσας, οι αγορές των καλλυντικών επιλεκτικής διανοµής, των καλλυντικών ευρείας 
διανοµής, των ειδών γραφικής ύλης κλπ., στις οποίες το µερίδιο της ανέρχεται σε ποσοστό 28% 

περίπου για το έτος 1998 και οι οποίες εκτιµάται ότι δεν επηρεάζονται από την συµφωνηθείσα 
εξαγορά και β) από πλευράς της εξαγοραζόµενης, η αγορά των ειδών πληροφορικής γενικώς, στην 
οποία κατά το έτος 1998, το µερίδιο της ανήλθε σε 2,06% περίπου, µε ειδικότερες υποδιαιρέσεις την 

αγορά υλικού και εξοπλισµού (hardware) στην οποία περιλαµβάνονται οι προσωπικοί υπολογιστές, 
οι εκτυπωτές κλπ, την αγορά λογισµικού (software) στην οποία περιλαµβάνονται διαφόρων ειδών 
προγράµµατα, την αγορά παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (services) και την αγορά παιχνιδιών 

για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που αποτελούνται τόσο από εξοπλισµό και υλικό όσο και από 
λογισµικό.  

Στην ελληνική επικράτεια η οποία αποτελεί και την σχετική αγορά από άποψη γεωγραφική αφού 

εντός αυτής, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους υπό 
επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες, µόνη επηρεαζόµενη αγορά από την υπό εξέταση συναλλαγή είναι η 
ως άνω αγορά της πληροφορικής. 

ΙΙΙ.  Με βάση τα ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά, η µε την προεκτεθείσα σύµβαση και τον 
περιγραφόµενο σ’ αυτήν τρόπο απόκτηση του 60% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΠΙΓΚ 
ΣΙΤΥ από την εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, δυνάµει της οποίας αποκτάται και ο έλεγχος αυτής από 

τη δεύτερη, συνιστά, κατά την έννοια των διατάξεων που προεκτίθενται, συγκέντρωση 
επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγρ. 2 στοιχ. β’ του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Η συγκέντρωση αυτή, ενόψει των ανωτέρω µεριδίων των συµµετεχουσών σ’ αυτήν ως άνω 

επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και του γεγονότος, ότι κάθε µία πραγµατοποιεί χωριστά στην 
αγορά αυτή, κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 5.000.000 ECU (6.958.184 και 48.785.767 
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αντίστοιχα), ο δε συνολικός κύκλος εργασιών αµφοτέρων των επιχειρήσεων ξεπερνά τα 50.000.000 

ECU (54.838.968) υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση στην Ε.Α., η οποία και 
έγινε εµπρόθεσµα από την εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ την 30.3.1999. 

Εποµένως, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω από πλευράς συνθηκών ανταγωνισµού και τις τυχόν 

επιπτώσεις της σ’ αυτόν.  

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4γ παρ. 1 Ν. 703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε 
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 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. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, για την εκτίµηση της δυνατότητας 
µίας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό υπό την έννοια της παρ. 1 του εν 
λόγω άρθρου, λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων 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 δύναµη τους, οι 

δυνατότητες επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και άλλες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις 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 τον ανταγωνισµό. 

Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει, ότι µια 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 αυτής, ιδιαίτερα δε µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, εµπίπτει 
στο πεδίο απαγόρευσης των εν λόγω διατάξεων όπως ισχύουν.  

Στην προκειµένη περίπτωση, από πλευράς συνθηκών ανταγωνισµού στην σχετική αγορά της 

πληροφορικής παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

Η πληροφορική γενικά είναι ένας τοµέας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνώρισε και εξακολουθεί να 
γνωρίζει σε ολόκληρο τον κόσµο εξαιρετικά µεγάλη άνθηση και αποτελεί έναν από τους 

σηµαντικότερους κλάδους της παγκόσµιας οικονοµίας µε ανάλογες επιπτώσεις και στην ελληνική 
οικονοµία.  

Στην εθνική αγορά, ο τοµέας της πληροφορικής βρίσκεται σε συνεχή άνοδο δεδοµένης της 

αυξανόµενης ζήτησης και της ανυπαρξίας νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου σ’ αυτόν, και 
νέων επιχειρήσεων. Ηδη στον εν λόγω τοµέα δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 επιχειρήσεις και η 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών δραστηριοποιείται ταυτόχρονα τόσο στην εµπορία υλικού 

εξοπλισµού πληροφορικής όσο και στις αγορές λογισµικού και παροχής υπηρεσιών. 

Η αγορά πληροφορικής εν γένει εκτιµάται ότι επηρεάζεται από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
που παρατηρούνται στα προϊόντα πληροφορικής καθώς και από την τάση σύγκλισης της 

βιοµηχανίας υπολογιστών µε την βιοµηχανία ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, γεγονός 



 6

που θα οδηγήσει σε σηµαντική ανάπτυξη της αγοράς οικιακών χρηστών στο µέλλον. Επίσης, 

σηµαντική άνοδος στην αγορά πληροφορικής εν γένει θα προέλθει από τον επαναπρογραµµατισµό 
των πληροφοριακών συστηµάτων προκειµένου να ξεπεραστεί το γνωστό «πρόβληµα του 2000». 

Σηµειώνεται ότι η αγορά των υλικών και εξοπλισµού αναπτύσσεται πλέον µε µικρότερο ρυθµό από 

ότι η αγορά του λογισµικού και των υπηρεσιών πληροφορικής, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση 
του µεριδίου της στις συνολικές πωλήσεις πληροφορικής.  

Τα τελευταία χρόνια, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και στην χώρα µας, η ζήτηση των 

ειδών πληροφορικής που απευθύνονται σε µικρές επιχειρήσεις και οικιακούς χρήστες, (small office, 
home office – SOHO), δηλ. στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εξαγοραζόµενη, 
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, γεγονός που οφείλεται αφενός στη µείωση των τιµών τους, στις νέες 

οικιακές εφαρµογές των πολυµέσων αλλά και στην αναγκαιότητα εξοπλισµού των µικρών 
επιχειρήσεων.  

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην ελληνική αγορά στον κλάδο της πληροφορικής, ο πραγµατικός 

ανταγωνισµός είναι εξαιρετικά έντονος, ο δε δυνητικός ανταγωνισµός πάντοτε εφικτός, και συνεπώς 
ότι, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν πρόκειται να έχει δυσµενείς επιπτώσεις σ’ αυτούς, ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσεως. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 30.3.1999 
γνωστοποιηθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703.77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των εταιρειών 

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΜΠΙΓΚ ΣΙΤΥ ΚΟΡΠΟΡΕΪΣΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 4 Αυγούστου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

Βλάσιος Ασηµακόπουλος  Η Γραµµατέας 

 

    Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου 

. 


