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ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΑΡΙΘΜ    461/V/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων 
της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20η Αυγούστου 2009, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση, : 
Πρόεδρος:  Σπυρίδων Ζησιμόπουλος 

Μέλη: Αριστομένης Κομισόπουλος, 
            Αριστέα Σινανιώτη, 

            Φαίδων Στράτος,  

             Παναγιώτης Κανελλόπουλος,           

             Ευθύμιος Πουρναράκης  

             Δημήτριος Γιαννέλης 

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας 
Αλεξανδρίδου, και 

Αθανάσιος Στεφόπουλος λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Γεωργίας Μπεχρή-
Κεχαγιόγλου 

Γραμματέας:  Μούρκου Παναγιώτα 
 
Τα λοιπά τακτικά η/ και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού αν και 
προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος 
 
ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης  για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 
427/V/2009  απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθ΄ο μέρος αφορά την μη 
γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-4στ του ν. 703/1977, όπως 
ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών “Sea Star Capital Plc”  και «Ανώνυμη 
Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης». 
Σύμφωνα με την παρ. 2 υπό στοιχείο α) του άρθρου 25 του ν. 703/1977 όπως ισχύει, 
« Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο πληροφοριών ή παροχή πληροφοριών ανακριβών ή 
ελλιπών, με την επιφύλαξη των κατ΄άρθρον 29 του παρόντος νόμου ποινικών 
κυρώσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμου: α) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων, διευθυντές και και υπαλλήλους τους ως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού διακαίου, επιβα΄λλει πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ με 

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία 
εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν 
παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 
αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).  



 

 
 

2

ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 4στ στον καθένα από αυτούς για κάθε παράβαση». 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια: 
Αποφασίζει ομόφωνα όπως τροποποιηθεί το επιβαλλόμενο σε βάρος του Ιωάννη 
Βαρδινογιάννη του Ιωσήφ πρόστιμο για άρνηση παροχής αιτούμενων πληροφοριών, 
που περιλαμβάνεται στο υπό στοιχείο Β του διατακτικού της υπ΄αριθμ. 427/V/2009 
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από 75.000 ευρώ σε 15.000 ευρώ. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 20.08.2009. 
Η απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το 
άρθρο 26 παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 
 
                   Ο Πρόεδρος  

          
Σπυρίδων Ζησιμόπουλος 

              
                       Η Γραμματέας 

 
 

                  Παναγιώτα Μουρκου 


