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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.1 476/VΙ/2010 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ  

 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30, με 
την εξής σύνθεση: 
Προεδρεύων: Βασίλειος Νικολετόπουλος 
Μέλη:  Ιωάννης Μπιτούνης και 

Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Νικολάου 
Τραυλού.  

Γραμματέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά  
 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται στην από 
19.2.2008 γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης  των 
εταιριών «ΡΑΔΙΟ  Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
«ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «V.Net ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με απόκτηση του 71% 
περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης και δεύτερης εταιρίας από την τελευταία. 
Η ως άνω συνεδρίαση, ορίσθηκε μετά από αίτημα αναβολής της αρχικώς προγραμματισμένης για 
την 10/2/2010 Συνεδρίασης του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής ΕΑ), το οποίο 
υπέβαλλε η γνωστοποιούσα εταιρία «V.Net ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», προκειμένου η πληρεξούσια 
δικηγόρος αυτής να ενημερωθεί επί της υπόθεσης, λόγω της πρόσφατης ανάθεσής της.   

Στη συνεδρίαση είχε νομίμως κλητευθεί και παρίστατο η γνωστοποιούσα εταιρία «V.Net 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής V.Net), η οποία απορροφήθηκε από την «ΒΙΑΝΕ Α.Ε. Βιομηχανίας, 
Αντιπροσωπειών, Εμπορίου, Εισαγωγών, Εξαγωγών» μετά της πληρεξουσίου δικηγόρου της, 
Αικατερίνης Ξηνταβελόνη. 

Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε ο αρμόδιος Εισηγητής Ιωάννης Μπιτούνης, ο οποίος 
ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 1122/19.2.08/3.12.2009 Εμπιστευτική Έκθεσή του, 
της οποίας η πρόταση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτήν, είναι η επιβολή 
προστίμου τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ στην εταιρία V.Net A.E, για την υπαίτια παράβαση της 
υποχρέωσης της, προς εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της εις το σκεπτικό της παρούσας 
συγκέντρωσης. 

                                                   
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 […]). 
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Κατόπιν το λόγο έλαβε η πληρεξούσια  δικηγόρος της εταιρίας, Αικατερίνη Ξηνταβελόνη, η 
οποία τοποθετήθηκε επί της εισηγήσεως, ανέπτυξε τις απόψεις της και απάντησε σε ερωτήσεις 
που της υπέβαλαν ο Προεδρεύων και τα μέλη του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας το Τμήμα προχώρησε σε διάσκεψη και 
αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Έκθεση του  
Εισηγητή, και τις απόψεις που διατύπωσε προφορικώς κατά την ακροαματική διαδικασία και 
εγγράφως μέσω του Υπομνήματός της η εταιρία «ΒΙΑΝΕ Α.Ε. Βιομηχανίας, Αντιπροσωπειών, 
Εμπορίου, Εισαγωγών, Εξαγωγών» (εφεξής ΒΙΑΝΕ Α.Ε.),  

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 
Α. Ιστορικό Συγκέντρωσης: 

I. Με το από 19.2.2008 (αρ.πρωτ 1122/19.2.2008) έγγραφό της η εταιρία V.Net 
γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, 
όπως ισχύει, την απόκτηση του 71% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών 
ΡΑΔΙΟ  Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(εφεξής ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ) και ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(εφεξής ELEPHANT). Η απόκτηση πραγματοποιήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό που 
υπεγράφη στις 22.12.2005 μεταξύ πιστωτριών τραπεζών2 και ορισμένων προμηθευτών 
των εταιριών ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT για την εξυγίανσή των 
τελευταίων, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 44 ν.1892/90, στο οποίο προβλέπονταν 
μεταξύ άλλων […]. Επίσης, τα ως άνω μέρη συμφώνησαν πριν από την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής των ως άνω εταιριών στο άρθρο 44, να υπογράψουν συμφωνία 
μετόχων που θα ρύθμιζε, μεταξύ άλλων, ζητήματα διοίκησης, δικαιωμάτων διάθεσης των 
μετοχών κ.ά. Ειδικότερα, οι βασικές προβλέψεις της εν λόγω συμφωνίας αφορούσαν τα 
εξής: […].  

II. Στις 18.10.2006 οι πιστώτριες τράπεζες και οι προμηθευτές υπέγραψαν ιδιωτικό 
συμφωνητικό, με αντικείμενο τη ρύθμιση, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
έγκρισης από το Εφετείο, των συμφωνιών μεταξύ των πιστωτών και επιχείρησης κατά το 
άρθρο 44 και την ολοκλήρωση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών. 
Στο εν λόγω συμφωνητικό μεταξύ άλλων προβλέπονταν και τα εξής:  
1. […],  
2. […], 
3. […].  
4. […]. 
5. […] 
6. […] 

                                                   
2Ήτοι των [….] 
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III. Στις 23.4.07 εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. 295 και 296 αποφάσεις του Εφετείου Πειραιά, οι 
οποίες επικύρωσαν τις από 18.10.06 συμφωνίες των εταιριών ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
και ELEPHANT με τους πιστωτές τους σχετικά με την μετοχοποίηση-διαγραφή και 
ρύθμιση των οφειλών τους. 

IV. Στις 17.7.2007 μεταξύ των πιστωτών-τραπεζών και της V.NET, ως στρατηγικού 
επενδυτή και της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρίας ΒΙΑΝΕ Α.Ε., υπεγράφη ιδιωτικό 
συμφωνητικό στο οποίο προσδιορίζονται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες ο στρατηγικός επενδυτής θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλιο των εταιριών 
ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT και προβλέπονταν μεταξύ άλλων τα εξής:  
1. […].  
2. […] 
3. […]  
4. […] 
5. […].  

V. Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, στις 18.7.2007 πραγματοποιήθηκαν τακτικές Γ.Σ. 
μετόχων στις δύο ως άνω εταιρίες και αποφασίστηκε η εκλογή νέων Δ.Σ. και αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου αυτών.  Σύμφωνα με τις αποφάσεις των ως άνω Γενικών 
Συνελεύσεων των μετόχων: 
1. Το  Δ.Σ. των εταιριών ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT εκλέγεται για 

τριετή θητεία και διετή θητεία αντίστοιχα, και απαρτίζεται από τα ίδια μέλη, ως εξής:  
i. Ευαγγελάτος Ιωάννης του Παναγιώτη (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) 
ii. Κουγιουμτζόγλου Νικόλαος του Ιορδάνη (Αντιπρόεδρος) 
iii. Ευαγγελάτου Αναστασία του Ιωάννη (Μέλος) 
iv. Λουλουδάκης Σπυρίδων του Ιωάννη (Μέλος) και  
v. Ευαγγελάτος Παναγιώτης του Ιωάννη (Μέλος) 

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Ράδιο Α. Κορασίδης 
πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών με 
αποτέλεσμα οι πιστώτριες τράπεζες να κατέχουν πλέον ποσοστό 43,21% και οι 
προμηθευτές 51,79% (εκ του οποίου 1,73% αντιστοιχούσε στην εταιρία V.Net και 
11,48% στη θυγατρική αυτής ΒΙΑΝΕ Α.Ε.),   Η δε αύξηση της εταιρίας ELEPHANT 
πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών με 
αποτέλεσμα οι πιστώτριες τράπεζες να κατέχουν πλέον ποσοστό 49,90% και οι 
προμηθευτές 45,10% (εκ του οποίου 1,72% αντιστοιχούσε στην εταιρία V.Net και 
11,53% στη θυγατρική αυτής ΒΙΑΝΕ Α.Ε ).  

VI. Στις 12.11.2007 με αποφάσεις των έκτακτων Γ.Σ. των δύο εταιριών, πραγματοποιήθηκε 
η δεύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τους μέσω κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων 
υποχρεώσεων των εταιριών με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, οι οποίες 
καλύφθηκαν από την V.Net. Στην ίδια Γ.Σ. αποφασίστηκε και η σύμπραξη (reverse split) 
των μετοχών των εταιριών, με αποτέλεσμα η V.NET να κατέχει πλέον το 70,53% του 
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μετοχικού κεφαλαίου  της Ράδιο Α. Κορασίδης και το 70,57% της ELEPHANT3.  
VII. Στις 31.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του 

Νομάρχη Πειραιά για την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών Ράδιο 
Α. Κορασίδης και ELEPHANT4. 

 
Β.   ΤΑ ΜΕΡΗ   

1. V.Net ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Η V.Net έχει έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, ασχολείται με την παροχή τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και ελέγχεται από μέλη των οικογενειών Κουγιουμτζόγλου και Ευαγγελάτου, τα 
οποία από κοινού κατέχουν και την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών: 

• ΒΙΑΝΕ Α.Ε. 
• VIAFON A.E. 
• VALUENET A.E. 

Η σύνθεση του Δ.Σ. της V.NET, όπως ισχύει έως 28.6.2009, έχει ως εξής: 
1. Ευαγγελάτος Ιωάννης του Παναγιώτη (Πρόεδρος) 
2. Κουγιουμτζόγλου Νικόλαος του Ιορδάνη (Διευθύνων Σύμβουλος) 
3. Λαμπίρης Μιχαήλ του Νικολάου (Αντιπρόεδρος) 
4. Αργυρού Γεώργιος του Νικολάου (Σύμβουλος) και  
5. Δρίβας Κων/νος του Αντωνίου (Σύμβουλος) 

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία5, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών που συμπίπτει με τον 
εθνικό κύκλο εργασιών της V.Net,  σύμφωνα με το άρ. 4στ του ν.703/77, όπως ισχύει για το 
έτος 2006 ανήλθε σε […] ευρώ, (ειδικότερα VIANE A.E: […]€, VIAFON A.E.: […]€, 
VALUENET A.E.: […]€, V.Net: […]€, και αφαιρουμένου ποσού […]€ που αφορά σε 
ενδοομιλικές συναλλαγές) και για το 2005 ανήλθε σε […] ευρώ, (VIANE A.E.: […]€, VIAFON 
A.E.: […]€, VALUENET A.E.: […]€, V.Net A.E.: […]€, και αφαιρουμένου ποσού […]€ που 
αφορά σε ενδοομιλικές συναλλαγές).  

 
2. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική πώληση ηλεκτρικών 
οικιακών ειδών. 
Η εταιρία  ελέγχει τις παρακάτω εταιρίες  
• ΑΝΚΟΡ Α.Ε. (με ποσοστό συμμετοχής 93,93%) η οποία ασχολείτο με τη συντήρηση, 

εμπορία και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών και βρίσκεται σε 
κατάσταση πτώχευσης.  

• ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ-HOTELIA A.E. (με ποσοστό συμμετοχής 51,00%) η οποία 

                                                   
3  Βλ. σχετικά Πρακτικά Γ.Σ. της 12.11.2007 υπό Άρθρο 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο).  
4  Βλ. το με υπ’ αριθμ. 529/26.1.2009 έγγραφο. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω συγχώνευση αφορούσε σε ενδοομιλική 
πράξη (μεταξύ της ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT). 
5  Βλέπε έντυπο γνωστοποίησης (σελ. 19 έως 23)  
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δραστηριοποιείται με την εισαγωγή, κατασκευή, ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση 
ολοκληρωμένων οπτικοακουστικών συστημάτων και τελεί υπό εκκαθάριση.  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο κατά τα έτη 2004-2006 είχε 
ως εξής:  2004: […]ευρώ, 2005: […]ευρώ, 2006: […]ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
πωλήσεών της προέρχεται από τις λιανικές πωλήσεις (περί […]% των πωλήσεων) και 
πραγματοποιείται εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής. 
 

3. ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η ELEPHANT έχει έδρα στον Πειραιά, δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών, προϊόντων αυτοματισμού γραφείων κλπ. και στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζεται 
με τα ως άνω προϊόντα και ελέγχεται από την εταιρία ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ενώ  συμμετέχει 
στο μετοχικό κεφάλαιο των παρακάτω εταιριών οι οποίες τελούν υπό εκκαθάριση: 

• ΒΡΕΚΑΤ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ […]% 
• GREEN ELEPHANT […]% 
• ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ ΑΒΕΕ […]% 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο κατά τα έτη 2004-2006 είχε 
ως εξής: 2004: […] ευρώ, 2005: […]ευρώ, 2006: […]ευρώ. Ο κύριος όγκος του κύκλου 
εργασιών της προέρχεται από τις λιανικές πωλήσεις ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 
 
Γ.  ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ6/ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
Γ.1.   Σχετική Αγορά Προϊόντων 
Επειδή οι σχετικές αγορές στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών διακρίνονται 
από πλευράς προϊόντος7 

i) στη 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., [Παρότι σε επίπεδο παραγωγής, καθένα 
από τα παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενα επιμέρους προϊόντα αποτελεί ξεχωριστή 
αγορά, σε επίπεδο χονδρικής πώλησης (ήτοι προμηθευτών) δεν είναι απαραίτητη η 
διάκριση ανά προϊόν, αλλά ανά κατηγορία-ομάδα προϊόντων, όπως λευκές συσκευές, 

                                                   
6  Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον 
καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της 
χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν 
τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχ/σεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 
ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά 
διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σ' αυτές. 
7  Βλ. ενδεικτικά τις σχετικές αποφάσεις Ε.Α. με αριθμό 340/V/2007 (ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.), 140/ΙΙ/2000 (ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- 
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ), 45/ΙΙ/1999 (Π. ΚΩΣΤΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑΙ 
Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε.) 
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κλιματιστικά, δεδομένου ότι τα προϊόντα κάθε κατηγορίας ως επί των πλείστον, 
διατίθενται από τα ίδια δίκτυα διανομής] και 

ii) στη λιανική πώληση των παραπάνω συσκευών8, η οποία διενεργείται κυρίως μέσω 
εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και όσον 
αφορά τους καταναλωτές, θεωρείται ενιαία αγορά (βλ. απόφαση Ε.Α. 45/ΙΙ/1999). 

Επειδή οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις ως άνω 
σχετικές αγορές, όπως συνομολογείται και από την γνωστοποιούσα και δη στην ευρύτερη αγορά 
της εμπορίας (χονδρικής και λιανικής) ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και στην εκμίσθωση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείων και επισκευή και συντήρηση μηχ/των γραφείο.  
Γ.2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά 
Επειδή από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης στην περίπτωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών, ως σχετική γεωγραφική αγορά, όσον αφορά: α) τη χονδρική πώληση, θεωρείται αυτή του 
συνόλου της ελληνικής επικράτειας και β) τη λιανική πώληση, αυτή του κάθε Νομού στον οποίο 
δραστηριοποιούνται τα μέρη και των όμορων με αυτόν νομών, ήτοι Ιωαννίνων, Αχαΐας, Ρόδου, 
Θεσ/κης, Κορίνθου, Αιτωλοακαρνανίας, Ρεθύμνης Ηλείας, Άρτας, Μυτιλήνης, Χαλκίδας και 
Καβάλας.  
Γ.3. ΔΟΜΗ  ΑΓΟΡΑΣ 
Επειδή σύμφωνα με την γνωστοποιούσα, οι βασικοί ανταγωνιστές για τα τελευταία τρία 
οικονομικά έτη (2004-2006) που ασκούν δραστηριότητα στην ως άνω σχετική αγορά που αφορά 
η συγκέντρωση είναι οι εταιρίες: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (με μερίδιο […]% για το έτος 2006), MEDIA 
MARKT (με μερίδιο […]% για το έτος 2006), EXPERT (με μερίδιο […]% για το έτος 2006), 
ELECTRONET (με μερίδιο […]% για το έτος 2006), SEHOS (με μερίδιο […]% για το έτος 
2006) και MAGNET (μη διαθέσιμο μερίδιο).  
Το μερίδιο αγοράς των εξαγοραζόμενων εταιριών ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT για το 
2006 στην εθνική αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών εκτιμάται και από τα μέρη, ότι 
ανέρχεται σε ποσοστό περίπου [<1%] και [<1%] αντίστοιχα. Ενώ το μερίδιο αγοράς της εταιρίας 
V. NET στον κλάδο της εμπορίας ηλεκτρικών και οικιακών συσκευών τα τελευταία τρία 
οικονομικά έτη (ήτοι 2004-2006) είναι αμελητέο καθώς από το 2005 λειτουργεί μόνο ως 
ενδιάμεσος και μόνον μεταξύ των εταιριών ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και ELEPHANT και 
βασικών προμηθευτών τους, εξαιτίας της αδυναμίας των προμηθευτών να διαθέσουν απευθείας 
τα προϊόντα τους στις ως άνω εταιρίες.  
Το δίκτυο διανομής της εταιρίας ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ περιλαμβάνει συνολικά 34 
καταστήματα, εκ των οποίων τα 22 βρίσκονται στο νομό Αττικής και τα υπόλοιπα 12 στις 
παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.  Το δίκτυο διανομής της εταιρίας ELEPHANT περιλαμβάνει 

                                                   
8  Επικουρικά αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) στις υποθέσεις  με αριθ. COMP/M.4392 - DSGI/FR-
INVEST/FGROUP JV και COMP/M.4226 - DSGI/FOTOVISTA, που αφορούσαν τον κλάδο λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών ειδών, φαίνεται κατ’ αρχήν να σκέπτεται τον περαιτέρω κατακερματισμό των ανωτέρω 5 επιμέρους αγορών 
προϊόντων. Τελικά άφησε το ζήτημα ανοιχτό δεδομένου ότι έκρινε πως όποια οριοθέτηση και αν ακολουθούσε στις υποθέσεις 
αυτές δεν ανέκυπταν θέματα περιορισμού του ανταγωνισμού. Το θέμα άφησε ανοιχτό και στο ζήτημα της σχετικής γεωγραφικής 
αγοράς καίτοι θεωρεί κατ’ αρχήν ότι στην λιανική πώληση οι αγορές είναι κατά πάσα πιθανότητα στενότερες από τις εθνικές. 
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συνολικά 12 καταστήματα, εκ των οποίων τα 10 βρίσκονται στο νομό Αττικής και τα υπόλοιπα  
2 στους νομούς Ιωαννίνων και Αχαΐας . 
Εξάλλου στην γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, δεν υπάρχουν νομικά ή πραγματικά εμπόδια 
εισόδου στην παραγωγή ή τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών από νέες επιχειρήσεις. 
 
Δ.   ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
1. Επειδή κατά το άρθρο 4, παρ. 2 στοιχ. β ν.703/77, ως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγματοποιείται: 
α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, 
β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο μία επιχείρηση ή μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων 
μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  
Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από 
δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη 
δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των 
οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του 
συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις 
που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις 
αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. 
Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις 
συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις 
συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 
Στην προκειμένη περίπτωση η εταιρία V.Net, με βάση τα προβλεπόμενα στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό που υπεγράφη στις 17.7.2007, απέκτησε  τη δυνατότητα διοίκησης των εταιριών 
α) ELEPHANT Α.Ε. και β) ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ  την οποία και ανέλαβε μετά την από 
18.7.07 απόφαση των Γ.Σ. των μετόχων αυτών, εκλογής νέου 5μελούς Διοικητικού Συμβουλίου 
το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19.7.20079   αποτελούμενο από μέλη της επιλογής της.  
Η Vnet, παρά το γεγονός ότι την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιριών 
απέκτησε την 12.11.2007 (με την ολοκλήρωση των δύο αυξήσεων των μετοχικών κεφαλαίων 
των εταιριών όπου αποκτήθηκε περί το 70% του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιριών) με τον 
διορισμό των μελών του Δ.Σ. με άτομα της επιλογής της (και ενώ ήδη κατείχε μειοψηφικό 
πακέτο μετοχών) είχε τη δυνατότητα διαχείρισης των δραστηριοτήτων των ως άνω δύο εταιριών 
και καθορισμού της επιχειρησιακής πολιτικής των και συνεπώς τον έλεγχο αυτών10 από 18.7.07, 

                                                   
9  Το εν λόγω πρακτικό Δ.Σ. της 19.7.07 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 28.9.07 (ΦΕΚ ΑΕ&ΕΠΕ 
11693/9.10.07) 
10  Βλ. σχετ. την με αρ. 140/II/2000 απόφαση Ε.Α. «συγκέντρωση ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΑΕ και ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ». 
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οπότε πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 αρθ, 2β και 3 του νόμου 
703/77 όπως ισχύει.   
2. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 α παρ. 1 ν. 703/77, όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίησή της στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού 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 τμήμα αυτής, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 
τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, 
της τιμής και της χρήσης τους, για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, 
ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.» 
Η παρούσα συγκέντρωση υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, δεδομένου ότι 
πληρούται το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών καθώς ο συνολικός κύκλος εργασιών των 
συμμετεχουσών στην συγκέντρωση εταιριών στην εθνική αγορά ξεπερνά το ποσό των 15.000.000 
ευρώ για το έτος 2006.   
 3. Επειδή εξ' άλλου σύμφωνα με το άρθ. 4α παρ. 2 ν. 703/77 όπως ισχύει, «Υποχρεούνται σε 
γνωστοποίηση: 
 α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στη συγκέντρωση η κάθε μία από αυτές, 
 β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή 
επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων». 
Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόχρεη εταιρία  V.Net, προέβη σε γνωστοποίηση της 
απόκτησης ελέγχου των εταιριών α) ELEPHANT και β) ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ στις  
19.2.2008 
4. Επειδή όπως προβλέπεται στο άρθρο 4α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, κάθε συγκέντρωση 
πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίηση της. 
5. Επειδή σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 4 α ν. 703/77 όπως ισχύει, «Σε περίπτωση υπαίτιας 
παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον 
καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου 
εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ.»  
6. Επειδή στην υπό κρίση υπόθεση, η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε 
εκπρόθεσμα από την υπόχρεη προς τούτο εταιρία καθώς ο έλεγχος από την V-NET αποκτήθηκε 
στις 18.7.2007 ενώ η  γνωστοποίηση έγινε στις 19.2.2008  ήτοι επτά (7) μήνες  μετά από τη λήξη 
της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα από την πραγματοποίηση της 
συγκέντρωσης. 
7. Επειδή η γνωστοποιούσα εταιρία αιτιολογεί την καθυστέρηση υποβολής της υπό κρίση 
γνωστοποίησης, ισχυριζόμενη ότι: 
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• Η τοποθέτηση Διοικητικών Συμβουλίων επιλογής της στις 18.7.2007 και η δεύτερη 
αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων αυτών στις 12.11.2007 με την οποία απέκτησε το 
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των δύο εταιριών, αποτελούν τη σταδιακή υλοποίηση του 
σχεδίου εξυγίανσης αυτών και όχι τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη διοίκηση 
τους.  

• Η απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των δύο εταιριών, δεν ήταν μόνο 
η αναγκαία συνέπεια της καταβολής από αυτήν του ποσού των 20 εκ. ευρώ για την 
εξυγίανσή τους, αλλά και προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη της εξυγιαντικής 
διαδικασίας με στόχο τη συγχώνευσή τους όπως προβλεπόταν στο από 17.7.2007 ιδιωτικό 
συμφωνητικό και στα προηγούμενα, και οι αποφάσεις των ΔΣ μετά την εκλογή τους στις 
18.7.2007 ήταν αυστηρά προσανατολισμένες στην υλοποίηση του ως άνω σχεδίου, και δεν 
σκοπούσαν στην απόκτηση καθοριστικής επίδρασης στη διοίκησή τους. 

• Ακόμα και αν οι ως άνω ενέργειες, παρά το γεγονός ότι δεν σκοπούσαν στην απόκτηση 
καθοριστικής επίδρασης στη διοίκηση των εταιριών θεωρηθούν τυπικά (και όχι ουσιαστικά) 
ότι συνιστούν πράξεις συγκέντρωσης πραγματοποιούμενες κατά το στάδιο της εξυγίανσης 
των εταιριών και με τελικό στόχο τη συγχώνευσή τους, αποτελούν μία συγκέντρωση και σε 
κάθε περίπτωση δεν υπήρξε πρόθεση παραβίασης της εμπρόθεσμης υποβολής της 
γνωστοποίησης και δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε ενέργεια λαμβάνει 
χώρα για την εξυγίανσή τους ακόμη και αν αυτή συνιστά τυπικά πράξη συγκέντρωσης κατά 
την έννοια του νόμου. 

• Ενόψει των ανωτέρω, θεωρεί ότι δεν καθυστέρησε στην υποβολή της γνωστοποίησης 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, δεδομένου ότι ως έλεγχος, κατά την έννοια του άρθρου 4 
του ν. 703/77 νοείται η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μίας 
επιχείρησης, η οποία στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε. Η συμφωνία του άρθρου 44 
ν. 1892/90, δέσμευε και προκαθόριζε, με τη σύμφωνη γνώμη των τραπεζών, προμηθευτών 
και εταιριών, οιαδήποτε απόφαση της διοίκησης ανεξάρτητα από ποια πρόσωπα την 
απάρτιζαν.  

• Ο ν. 703/77 δεν εξαιρεί βέβαια ρητά από τις υποχρεώσεις που επιβάλλει την περίπτωση 
πράξεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο εταιριών που βρίσκονται σε διαδικασία 
εξυγίανσης βάσει του άρθρου 44 ν. 1892/90, αλλά σε κάθε περίπτωση, η εξαίρεση αυτή θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι συνάγεται από την έλλειψη στις περιπτώσεις αυτές του βασικού 
συστατικού της έννοιας του ελέγχου, δηλαδή της καθοριστικής επίδρασης στη 
δραστηριότητα μίας επιχείρησης. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει όταν τόσο οι μέτοχοι όσο και 
η διοίκηση των εταιριών λαμβάνουν ελεύθερα επιχειρηματικές αποφάσεις υποχρεούμενοι 
να λογοδοτήσουν μόνον απέναντι στους μετόχους και όχι σε τράπεζες και προμηθευτές 
ακόμη και εργαζόμενους που εμπλέκονται σε μία συμφωνία εξυγίανσης του άρθρου 44, οι 
όροι της οποίας δεσμεύουν και προκαθορίζουν οποιαδήποτε επιχειρηματική απόφαση.  

• Σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των δύο 
εταιριών, μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτών στις 12.11.2007, 
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ολοκληρώθηκε στις 29.1.2008, οπότε έλαβε χώρα και η τελευταία ενέργεια για την 
απόκτηση και δυνατότητα ενάσκησης των νέων μετοχικών δικαιωμάτων, δηλαδή η έκδοση 
των τίτλων των μετοχών που προήλθαν από την αύξηση. 

8. Επειδή κατά την έννοια του νόμου, ο έλεγχος μίας επιχείρησης επέρχεται, και επομένως η 
συγκέντρωση πραγματοποιείται, όταν αποκτάται η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη 
δραστηριότητα της επιχείρησης (βλ. την υπ’ αρ. 140/II/2000 απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού σχετικά με τη συγκέντρωση ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ-ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ» και την  υπ’ 
αριθμ. 43/1996 απόφαση της σχετικά με την συγκέντρωση των εταιριών CONCRETUM SA - 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε., η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο εξυγίανσης του άρθρου 44 του 
ν.1892/90).  
9. Επειδή επομένως, κρίνει ότι η υπό κρίση συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, την 18.7.2007, οπότε και η 
εταιρία V.Net απέκτησε τη δυνατότητα διοίκησης των δύο εταιριών, διοίκηση την οποία 
ανέλαβε και ουσιαστικά δια της από 18.7.2007 αποφάσεων των Γ.Σ. των εταιριών, όπως 
αναφέρεται παραπάνω.  Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η γνωστοποιούσα ήταν σε γνώση 
των σχετικών διατάξεων που ορίζουν τόσο την υποχρέωση γνωστοποίησης όσο και την 
ορισμένη προθεσμία, εντός της οποίας η υπό κρίση γνωστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα και 
συνεπώς η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας έγινε υπαίτια, κατά την έννοια του νόμου. 
Ακολούθως οι επικαλούμενοι λόγοι από την εταιρία V.Net, για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της 
γνωστοποίησης της συγκέντρωσης βάσει του άρθρου 4α του ν.703/77 όπως ισχύει, κρίνονται 
αβάσιμοι και δεν επαρκούν για την άρση της υποχρέωσής της,  η οποία προβλέπεται στο άρθρο 
4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, ως ισχύει, και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση επιβολής του 
προβλεπομένου από το εδάφιο γ’ της αυτής ως άνω διατάξεως προστίμου. …».   
Στην υπό κρίση περίπτωση, εν τούτοις, λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της ως άνω 
συγκέντρωσης, η ένταση της υπαιτιότητας θα μπορούσε να θεωρηθεί χαμηλή και να ληφθεί 
υπόψη κατά τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου, το οποίο βάσει του νόμου είναι 
τουλάχιστον 3.000 ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του συνολικού κύκλου εργασιών 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ του ν. 703/77 όπως ισχύει. 
10. Επειδή δυνάμει των από 8.12.2008 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 
εταιρίας με την επωνυμία “ ΒΙΑΝΕ ΑΕ Βιομηχανίας, Αντιπροσωπειών, Εμπορίου, Εισαγωγών, 
Εξαγωγών” και της “V.Net” απορροφήθηκε η τελευταία από την ΒΙΑΝΕ Α.Ε., της σχετικής 
συγχώνευσης εγκριθείσας με την με αριθμ. ΕΜ-27527/2008 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών και 
καταχωρηθείσας στο ΜΑΕ την 31.12.2008, ώστε ακολούθως η επιβολή του προστίμου γίνεται 
στην ως άνω απορροφήσασα εταιρία. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Ομόφωνα αποφάσισε τα εξής: 
«1. Διαπιστώνει ότι η πραγματοποιηθείσα συγκέντρωση των εταιριών «ΡΑΔΙΟ  Α. 
ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ELEPHANT 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «V.Net ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με απόκτηση του 71% 
περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης και δεύτερης εταιρίας από την τελευταία, δεν 
περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές στις οποίες αυτή αφορά και ως εκ 
τούτου δεν συντρέχει νόμιμος λόγος απαγόρευσής της. 
2. Επιβάλλει για τη μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην υπόχρεη προς 
γνωστοποίηση εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΑΝΕ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ-
ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΑΝΕ ΑΕ» (η οποία 
απορρόφησε την εταιρία με την επωνυμία «V.Net ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») πρόστιμο ύψους τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).» 
 
Η απόφαση εκδόθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2010. 
 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 
του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 
1890/29.12.2006). 
                                                                                                        Ο Προεδρεύων 

      Ο Συντάκτης της Απόφασης 

                                                                                             Βασίλειος Νικολετόπουλος 

           Ιωάννης Μπιτούνης 

                                                            

     Ο Συνεπίκουρος Συντάκτης της Απόφασης  

 

                  Μιχαήλ Τσαγκατάκης 

    

                 Η Γραμματέας 

 

                                                      Παρασκευή Α. Ζαχαριά 

 


