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ΑΠΟΦΑΣΗ∗∗∗∗  478/VI/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 25η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00, µε 
την εξής σύνθεση:  
Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης   
Μέλη:  Νικόλαος Τραυλός και 
             ∆ηµήτριος Αυγητίδης. 
Γραµµατέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από τoν 
Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µετοχών που αντιπροσωπεύουν 
το 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της 
τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε Γραµµατέα της 
συζήτησης την Παρασκευή Α. Ζαχαριά µε αναπληρώτρια αυτής την Ηλιάνα Κούτρα. 
 
Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ΄ αριθµ. πρωτ.  
1117/23.2.2010 Εµπιστευτική Έκθεσή του και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται 
συνοπτικά σε αυτή τη µη απαγόρευση της από 15.01.2010 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 4β και 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977. 
Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη της την Έκθεση του 
Προέδρου, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης και το ισχύον νοµικό 
πλαίσιο,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1) Με το µε ηµ. αρ. πρωτ. 288/15.01.2010 έγγραφο, γνωστοποιήθηκε στη Γενική 
∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει, από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, η µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
απόκτηση του 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των 
δικαιωµάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».  

2) Ειδικότερα:  

                                                 
∗ Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 
του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης 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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i) H γνωστοποιηθείσα συναλλαγή αφορά στην απόκτηση από τον Λαυρέντη 
Λαυρεντιάδη, στις 30.12.2009, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 
19.629.247 κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων 
ψήφου αυτής, µε τίµηµα που ανήλθε σε € 70.665.289,20 ή € 3,60 ανά µετοχή. 
Οι µεταβιβασθείσες µετοχές ανήκαν, προηγουµένως, στην «ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» 1. 

ii) Στις 31.12.2009, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης απέκτησε, µέσω του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ακόµη 370.753 κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου 
µετοχές της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και, συνεπώς, 
κατέχει σήµερα συνολικά 20.000.000 µετοχές της εταιρίας, που 
αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσοστό περίπου 31,91% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου αυτής. 

 
II. ΤΑ ΜΕΡΗ  
II.1. ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ  ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆ΗΣ 

3) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, εκτός από 
τη συµµετοχή του στην «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ασκεί, 
σήµερα, απώτερο έλεγχο […]. 

4) […].  
5) […]. 
6) […].     
7) […].        
8) […].   
9) Σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία, πλην της «[…]»), οι λοιπές εταιρίες, τις 

οποίες έλεγχε, προ της πραγµατοποίησης της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, άµεσα ή 
έµµεσα ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης είναι, κατά κανόνα, νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις 
ή/και επιχειρήσεις που, επί του παρόντος, δεν έχουν δραστηριότητα, δεν ελέγχουν 
άλλες επιχειρήσεις και, συνεπώς, ο κύκλος εργασιών τους είναι µηδενικός. Κατά 
συνέπεια, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών, για την οικονοµική χρήση 2008, που 
αντιστοιχεί στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη περιλαµβάνει […]. Συνεπώς, ο συνολικός 
παγκόσµιος κύκλος εργασιών, για την οικονοµική χρήση 2008, των  επιχειρήσεων που 
ελέγχονται από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ανέρχεται σε € […].  

                                                 
1 Σηµειώνεται ότι µε την υπ’ αριθµ. 425/V/2008 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού είχε επιτρέψει την 
κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορούσε στην απόκτηση από την 
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ποσοστού 31,314% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των 
δικαιωµάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύµφωνα µε το από 4.11.2008 
ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της (τότε) εξαγοράζουσας και δεκαοκτώ (18) συνολικά µετόχων της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλούσε σοβαρές αµφιβολίες ως 
προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές, στις οποίες 
αφορούσε. 
 
 



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 

 3 

10) […]. Κατά συνέπεια, ο συνολικός εθνικός κύκλος εργασιών, για την οικονοµική 
χρήση 2008, των  επιχειρήσεων που ελέγχονται από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη 
ανέρχεται σε € […].  

 
II. 2. «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

11) Η «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι ανώνυµη τραπεζική εταιρία, 
µητρική εταιρία του Οµίλου PROTON, και παρέχει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων και 
υπηρεσιών εµπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και εργασιών σε 
εξειδικευµένους τοµείς του χρηµατοοικονοµικού κλάδου. Η Τράπεζα πλαισιώνεται 
από θυγατρικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήµατος, κεφαλαίου 
και, γενικότερα, στον ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 

12) Η «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο του 2001 
και ξεκίνησε επίσηµα τις εργασίες της το Φεβρουάριο του 2002, παρέχοντας 
εξειδικευµένες υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. Κατόπιν, εξελίχθηκε σε έναν 
ολοκληρωµένο χρηµατοπιστωτικό Όµιλο. Η µητρική εταιρία του Οµίλου PROTON 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Οι λοιπές εταιρίες του Οµίλου 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και µία (η «FIRST GLOBAL BROKERS A.D.») 
στη Σερβία.  

13) Ο καταστατικός σκοπός της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι «η 
διενέργεια, για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοπραξίας 
µετά τρίτων, του συνόλου, άνευ περιορισµού και ετέρας διακρίσεως, των (κυρίων και 
παρεπόµενων) εργασιών, δραστηριοτήτων, συναλλαγών και υπηρεσιών, που η εκάστοτε 
κείµενη (ηµεδαπή, κοινοτική, αλλοδαπή) νοµοθεσία επιτρέπει σε πιστωτικά ιδρύµατα».  

14) Στο σκοπό της Τράπεζας εµπίπτουν, ενδεικτικά, οι εξής εργασίες: 
α) Η αποδοχή από το κοινό, εντόκως ή ατόκως, οποιασδήποτε µορφής καταθέσεων ή 
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, σε δραχµές, συνάλλαγµα ή ξένο νόµισµα. 
β) Η χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, 
η απόκτηση ή εκχώρηση απαιτήσεων, καθώς και η διαµεσολάβηση στη χρηµατοδότηση 
επιχειρήσεων ή στη µεταξύ τους συνεργασία. 
γ) Η λήψη δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων και η έκδοση χρεογράφων για την άντληση 
κεφαλαίων. 
δ) Οι πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων. 
ε) Η φύλαξη, οργάνωση και διαχείριση πάσης φύσεως κινητών αξιών, χρεογράφων, 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και εν γένει περιουσιακών στοιχείων, 
συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου αυτών, η διενέργεια συναλλαγών επ΄αυτών, 
για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, ως και η παροχή συναφών υπηρεσιών και 
συµβουλών. 
στ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης φύσεως, που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά χρήµατος, κεφαλαιαγοράς και, γενικότερα, στον 
ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό και επενδυτικό τοµέα. 
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ζ) Η έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 
ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών, κ.λπ.). 
η) Η παροχή υπηρεσιών αναδόχου, η συµµετοχή στην έκδοση και στη διάθεση τίτλων, η 
κάλυψη εκδόσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών. 
θ) Η παροχή µεσολαβητικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση 
τεχνοοικονοµικών µελετών σε επιχειρήσεις, όσον αφορά στην εξεύρεση µετοχικών και 
δανειακών κεφαλαίων, στη διαµόρφωση του κεφαλαίου και στην επιχειρηµατική 
στρατηγική, καθώς και υπηρεσιών κατά την ίδρυση, µετατροπή, τη συγχώνευση, 
διάσπαση και την εξαγορά επιχειρήσεων, µετά των συναφών θεµάτων. 
ι) Η παροχή υπηρεσιών εξυγίανσης και χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης. 
ια) Η πρακτορεία επιχειρηµατικών απαιτήσεων. 
ιβ) Η παροχή εµπορικών πληροφοριών, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών 
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.\ 
ιγ) Η φύλαξη τίτλων και άλλων κινητών πραγµάτων και εκµίσθωση θυρίδων 
θησαυροφυλακίου. 
ιδ) Η αντιπροσώπευση τρίτων, που έχουν ή επιδιώκουν συναφείς µε τους ανωτέρω 
σκοπούς, και γενικότερα η διενέργεια πάσης άλλης πράξεως, συναλλαγής, εργασίας ή 
δραστηριότητας, συναφούς µε τις ανωτέρω ή προάγουσας τους καταστατικούς σκοπούς 
της Τράπεζας. 
ιε) Οποιεσδήποτε άλλες επενδυτικές υπηρεσίες πάσης φύσεως, κύριες και παρεπόµενες, 
περιλαµβανοµένης της διαβίβασης εντολών και της κατάρτισης συναλλαγών επί 
χρηµατοπιστωτικών µέσων σε οποιαδήποτε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, 
κατόπιν παροχής σχετικής κατά νόµον άδειας. 
ιστ) Η παροχή υπηρεσιών θεµατοφυλακής, χειρισµού διαχείρισης, εκκαθάρισης και κάθε 
είδους διεκπεραιωτικής ή µεσολαβητικής εργασίας σε συστήµατα παρακολούθησης 
ενσώµατων και άυλων τίτλων οργανωµένων αγορών ή εκδόσεων του ∆ηµοσίου ή 
ιδιωτικών εκδόσεων. 
ιζ) Η χρηµατοδοτική µίσθωση µε αντικείµενο κινητά ή ακίνητα.         

15) Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί εµφανίζονται όλες οι εταιρίες που ελέγχονταν από την 
«PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης 
της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής, η χώρα, στην οποία δραστηριοποιούνται, το 
ποσοστό συµµετοχής της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε αυτές, 
καθώς και το αντικείµενο δραστηριότητάς τους.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάλογος Θυγατρικών «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
την 30η ∆εκεµβρίου 2009 
Επωνυµία Εταιρίας Χώρα Κύριος Τοµέας 

∆ραστηριότητας 
% Συµµετοχής 
της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» 

PROTON Α.Ε.∆.Α.Κ. Ελλάδα ∆ιαχείριση αµοιβαίων 99,91% 
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κεφαλαίων 
FIRST GLOBAL 
BROKERS A.D. 

Σερβία Παροχή χρηµατιστηριακών 
/ επενδυτικών υπηρεσιών 

82,49% 

ΩΜΕΓΑ ΜΕΣΙΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Α.Ε. 

Ελλάδα Μεσιτεία ασφαλίσεων και 
αντασφαλίσεων 

66,00% 

INTELLECTRON 
SYSTEMS Α.Ε. 

Ελλάδα Η εταιρία αυτή τελεί υπό 
πτώχευση 

55,64% 

16) Σηµειώνεται ότι, παλαιότερα, η Τράπεζα συµµετείχε µε ποσοστό 92,71% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας γενικών ασφαλίσεων µε την επωνυµία «PROTON 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ωστόσο, την 7η Μαΐου 2009, 
ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση του ποσοστού της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» επί του µετοχικού κεφαλαίου της «PROTON ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην εταιρία «ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY 
LIMITED», η οποία εδρεύει στην Κύπρο και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο της 
Κύπρου.2  

17) Επίσης, η Τράπεζα συµµετέχει µε ποσοστό 24,88%, στο µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου µε την επωνυµία «ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»3. Ωστόσο, την 15η Ιουνίου 2009, η 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής αποφάσισε τη λύση της εταιρίας 
και τη θέση της υπό εκκαθάριση. 

18) Το µετοχικό κεφάλαιο της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανέρχεται 
στο ποσό των € 361.450.356,57 και διαιρείται σε 62.683.822 κοινές ονοµαστικές µε 
ψήφο µετοχές και 17.817.371 προνοµιούχες µε ψήφο µετοχές, όλες ονοµαστικής αξίας 
€ 4,49 η κάθε µία.   

19) Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρατίθενται οι 11 µεγαλύτεροι µέτοχοι της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», στις 30 ∆εκεµβρίου 2009 (αµέσως µετά από την 
πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής). Οι µέτοχοι αυτοί 
αντιπροσωπεύουν το […]% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο 
[…]% κατέχεται από το ευρύ κοινό.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Οι 11 µεγαλύτεροι µέτοχοι της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ»,  στις 30 ∆εκεµβρίου 2009 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

1 [...] [...] [...] 

2 [...] [...] [...] 

                                                 
2 Βλ. την υπ’ αριθµ. 448/V/2008 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
3 Σηµειώνεται ότι, πριν από την πώληση της «PROTON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η 
συµµετοχή της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΩΜΕΓΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ανερχόταν συνολικά σε ποσοστό 29,43% 
(άµεση συµµετοχή 24,88% και έµµεση, µέσω της «PROTON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
4,55%).  
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3 [...] [...] [...] 

4 [...] [...] [...] 

5 [...] [...] [...] 

6 [...] [...] [...] 

7 [...] [...] [...] 

8 [...] [...] [...] 

9 [...] [...] [...] 

10 [...] [...] [...] 

11 [...] [...] [...] 

 ΣΥΝΟΛΟ [...] [...] 

 
20) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι 

11µελές. Η θητεία των µελών του, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού της 
Τράπεζας, ανέχεται σε τρία (3) έτη. Επτά (7) από τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είναι µη εκτελεστικά, ενώ δύο (2) από τα µη εκτελεστικά µέλη είναι 
ανεξάρτητα.   

21) Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προ της γνωστοποιηθείσας συναλλαγής. Το 
συγκεκριµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση που έλαβε 
χώρα στις 16.06.2009 και η θητεία του λήγει το 2012.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», τα οποία εξελέγησαν στις 16.06.2009 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

 Εκτελεστικά Μέλη 
1 Αντώνιος Αθανάσογλου του Ιορδάνη Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
2 Αθανάσιος Παπασπηλίου του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3 ∆ηµήτριος Σαραµαντής του Γεωργίου Εκτελεστικό µέλος 
4 Σωτηρία Μασσαβέτα-Θεοδώση του 

Σπυρίδωνα 
Εκτελεστικό µέλος 

 Μη Εκτελεστικά Μέλη 
5 Σταύρος Λεκκάκος του Μιχαήλ Πρόεδρος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
6 Παναγιώτης Γιαννόπουλος του Μαρίνου Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
7 Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του ∆ηµητρίου Μη Εκτελεστικό µέλος 
8 Γεώργιος Μινέτας του Παναγιώτη Μη Εκτελεστικό µέλος 
9 Ιωάννης Βιγγόπουλος του Φωτίου Μη Εκτελεστικό µέλος 
10 Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου  Ανεξάρτητο Μέλος 
11 Παναγιώτης Αλεξάκης του ∆ηµητρίου  Ανεξάρτητο Μέλος 

22) Μετά από την πραγµατοποίηση της γνωστοποιηθείσας εξαγοράς, τρία µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκεκριµένα οι Σ. Λεκκάκος, Π. Γιαννόπουλος και Ι. 
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Βιγγόπουλος παραιτήθηκαν. Σε συνέχεια των εν λόγω παραιτήσεων και σύµφωνα µε 
το άρθρο 9 του Καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», εξέλεξε, στις 04.01.2010, προσωρινά και µέχρι 
την επόµενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (η οποία θα αποφασίσει οριστικά), τους 
Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και Γεράσιµο Σαπουντζόγλου, καθώς και την κυρία 
Σµαράγδα Λιαρµακοπούλου, ως µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Τράπεζας, σε αντικατάσταση και για θητεία ίση µε την υπολειπόµενη των 
απερχόµενων µελών.  Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά την ανωτέρω 
αντικατάσταση, είναι η εξής:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», µετά την πραγµατοποίηση της εξαγοράς (στις  30.12.2009) 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

 Εκτελεστικά Μέλη 
1 Αντώνιος Αθανάσογλου του Ιορδάνη Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
2 Αθανάσιος Παπασπηλίου του Ιωάννη ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3 ∆ηµήτριος Σαραµαντής του Γεωργίου Εκτελεστικό µέλος 
4 Σωτηρία Μασσαβέτα-Θεοδώση του 

Σπυρίδωνα 
Εκτελεστικό µέλος 

 Μη Εκτελεστικά Μέλη 
5 Λαυρέντιος Λαυρεντιάδης του Βασιλείου  Πρόεδρος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
6 Γεράσιµος Σαπουντζόγλου του Γεωργίου Μη Εκτελεστικό µέλος 
7 Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του ∆ηµητρίου Μη Εκτελεστικό µέλος 
8 Γεώργιος Μινέτας του Παναγιώτη Μη Εκτελεστικό µέλος 
9 Σµαράγδα Λιαρµακοπούλου του ∆ηµητρίου Μη Εκτελεστικό µέλος 
10 Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου  Ανεξάρτητο Μέλος 
11 Παναγιώτης Αλεξάκης του ∆ηµητρίου  Ανεξάρτητο Μέλος 

 
23) Ο ενοποιηµένος παγκόσµιος κύκλος εργασιών του Οµίλου PROTON, για το έτος 

2008, ανήλθε στο ποσό των € 137.509.0004, εκ του οποίου το ποσό των € 26.000 
πραγµατοποιήθηκε εκτός Ελλάδος και αφορά στη Σερβική θυγατρική εταιρία της 
Τράπεζας, µε την επωνυµία «FIRST GLOBAL BROKER A.D.». 
 

24) Ο ενοποιηµένος εθνικός κύκλος εργασιών του Οµίλου PROTON, για το έτος 2008, 
ανήλθε στο ποσό των € 137.483.000.  

 
III. ΣΧΕΤΙΚΕΣ / ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
III.1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

25) 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 αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, να αποτελείται από επί µέρους προϊόντα ή/και υπηρεσίες που 
παρουσιάζουν σε µεγάλο βαθµό όµοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι 
εναλλάξιµα.  

26) Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον Όµιλο της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως έχει γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο της υπ' αριθµ. 425/V/2008 

                                                 
4 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την 
οικονοµική χρήση 2008, ο συγκεκριµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε € 137.511.000. 
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Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, και έχει ήδη αναφερθεί, 
δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους: 
(α) τραπεζική αγορά,  
(β) χρηµατιστηριακές εργασίες, 
(γ) διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων, 
(δ) αγορά χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
(ε) µεσιτεία ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων. 

27) Από τις εταιρίες, οι οποίες ανήκουν ή επί των οποίων ασκεί, σήµερα, έλεγχο ο 
Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, καµία άλλη επιχείρηση (εξαιρουµένης, προφανώς, της 
εξαγοραζόµενης Τράπεζας) δεν δραστηριοποιείται στον χρηµατοπιστωτικό/τραπεζικό 
κλάδο και, συνεπώς, ούτε στις επιµέρους αγορές αυτού, στις οποίες δραστηριοποιείται 
ο Όµιλος PROTON. Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρίες δραστηριοποιούνται στους εξής 
κλάδους: επενδύσεων, συµµετοχών, ανάπτυξης ακινήτων, υγείας και καλλυντικών, 
ανακατασκευής και εκµετάλλευσης σταδίων,  εµπορίας -εισαγωγών - εξαγωγών ειδών 
ενδύσεως, παραγωγής και εµπορίας χηµικών προϊόντων και φυτοφαρµάκων, εµπορίας 
εξειδικευµένων λιπασµάτων, εµπορίας και διάθεσης γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων - ειδών διατροφής - υγιεινής και ειδών κυνηγιού.5 

28) ∆εδοµένου ότι, σύµφωνα µε τη γνωστοποίηση, οι δραστηριότητες των µερών δεν 
παρουσιάζουν καµία οριζόντια ή/και κάθετη επικάλυψη, οι οικονοµικοί κλάδοι στους 
οποίους θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αφορά η υπό εξέταση συναλλαγή είναι οι 
επιµέρους αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όµιλος της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω. 

 
III.2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

29) Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή, στην οποία προσφέρουν ή 
ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις, 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 σε αυτές. 

30) Στην υπό κρίση υπόθεση, η «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, οι δε θυγατρικές της εταιρίες δραστηριοποιούνται, 
επίσης, στην Ελλάδα, µε εξαίρεση τη «FIRST GLOBAL BROKERS A.D.», η οποία 
δραστηριοποιείται στη Σερβία. 

31) Κατά συνέπεια, ως σχετική γεωγραφική αγορά, στο πλαίσιο της υπό εξέταση 
συγκέντρωσης, θεωρείται το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. 

 
III.3. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

                                                 
5 Σύµφωνα µε πληροφορίες που προέρχονται από τον οικονοµικό τύπο, ο Λαυρεντιάδης φέρεται να διαθέτει και 
συµµετοχές σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Σε σχετικό 
διευκρινιστικό ερώτηµα που τέθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, το γνωστοποιούν µέρος απάντησε 
ότι «όσον αφορά σε τυχόν συµµετοχή του Λ. Λαυρεντιάδη σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις ΜΜΕ, επιβεβαιώνουµε ότι 
ο Λ. Λαυρεντιάδης δεν συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, σε καµία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
ΜΜΕ». 
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32) Με τον όρο «επηρεαζόµενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος, στην 

οποία ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις 
συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιµάται ότι η συγκέντρωση 
θα οδηγήσει σε συνολικό µερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (η 
περίπτωση αφορά οριζόντιες σχέσεις), καθώς και β) κάθε σχετική αγορά, στην οποία 
ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες οποιαδήποτε συµµετέχουσα επιχείρηση και 
βρίσκεται σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της παραγωγικής ή εµπορικής 
διαδικασίας του προϊόντος, σε σχέση µε την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται 
άλλη συµµετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατοµικά ή συνδυασµένα 
µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή 
εµπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν µεταξύ των 
µερών υφίσταται σχέση προµηθευτή/πελάτη (η περίπτωση αφορά τις κάθετες σχέσεις). 

33) Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, µε δεδοµένο ότι ο αποκτών δεν είχε 
προηγουµένως, άµεσα ή έµµεσα, καµία παρουσία στο χρηµατοπιστωτικό/τραπεζικό 
κλάδο, δεν τίθεται ζήτηµα οριζόντιας ή/και κάθετης αλληλοεπικάλυψης των 
δραστηριοτήτων των µερών. Κατά συνέπεια, στην υπό εξέταση πράξη δεν υπάρχουν 
επηρεαζόµενες αγορές. 

 
ΙV.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  -  ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 

34) Με βάση τα µερίδια αγοράς, όπως αυτά προκύπτουν από την µε ηµ. αριθ. πρωτ. 
664/01.02.2010 απαντητική επιστολή παροχής πρόσθετων και διευκρινιστικών 
στοιχείων, ο Όµιλος PROTON κατέχει εξαιρετικά χαµηλό µερίδιο στις επιµέρους 
αγορές των χρηµατοπιστωτικών/τραπεζικών υπηρεσιών, στις οποίες 
δραστηριοποιείται και, συνεπώς, δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι, ως αποτέλεσµα 
της γνωστοποιούµενης συναλλαγής, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης θα αποκτήσει ισχυρή 
θέση στον χρηµατοπιστωτικό - τραπεζικό κλάδο.  

35) Ειδικότερα:  
(i) ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Με βάση επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το µερίδιο αγοράς του Οµίλου 
PROTON στην τραπεζική αγορά, κατά το έτος 2008, διαµορφώθηκε ως εξής: 
(a) Με κριτήριο το σύνολο των καταθέσεων, το µερίδιο αγοράς του Οµίλου PROTON 
εκτιµάται ότι ανήλθε σε [...]% (συνολικές καταθέσεις [...]εκ. ευρώ - καταθέσεις 
PROTON [...]εκ. ευρώ). 
(β) Με κριτήριο το σύνολο των χορηγήσεων (δανείων), το µερίδιο αγοράς του Οµίλου 
PROTON εκτιµάται ότι ανήλθε σε [...]% (σύνολο δανείων [...]εκ. ευρώ - δάνεια 
Proton [...]εκ ευρώ). 
Όπως υποστηρίζεται από το γνωστοποιούν µέρος, δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
συγκεντρωτικά στοιχεία, σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς όλων των εταιριών του 
κλάδου. Για το λόγο αυτό, βάσει των συνολικών επισήµων στοιχείων που δηµοσιεύει 
η Τράπεζα της Ελλάδος, υπολογίσθηκε µόνο το µερίδιο της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη συγκεκριµένη αγορά.   
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(ii)  ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ - ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Βάσει των στοιχείων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, σχετικά µε τις συναλλαγές 
εταιριών µελών του Χρηµατιστηρίου, για την περίοδο 01.01.2008 – 
31.12.2008, το µερίδιο του Οµίλου PROTON στη συγκεκριµένη αγορά 
ανήλθε, κατά το έτος 2008, σε [...]%.  

(iii)  ΑΓΟΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Βάσει στοιχείων της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών, το µερίδιο του Οµίλου PROTON 
στη συγκεκριµένη αγορά ανήλθε, κατά το έτος 2008, σε [...]%.  
(iv) ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Βάσει στοιχείων της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης, το 
µερίδιο του Οµίλου PROTON στη συγκεκριµένη αγορά ανήλθε, κατά το έτος 2008, σε 
[...]%6.  
(v) ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Όσον αφορά στην συγκεκριµένη αγορά, δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το έτος 
2008. Ωστόσο, βάσει των στοιχείων του Συνδέσµου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων 
(ΣΕΜΑ), το µερίδιο αγοράς του Οµίλου PROTON στην εν λόγω αγορά εκτιµάται ότι 
ανήλθε, το έτος 2007, σε ποσοστό [...]%. Σύµφωνα δε µε τις εκτιµήσεις της 
«PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το µερίδιο αυτό δεν µεταβλήθηκε 
ουσιαστικά το 2008.    

 
V.  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

36) ∆εδοµένου ότι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης δεν δραστηριοποιούνταν, πριν από την υπό 
εξέταση πράξη, σε καµία από τις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά, εξάγεται 
το συµπέρασµα ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή δεν αναµένεται να επιδράσει στο 
βαθµό συγκέντρωσης των εν λόγω αγορών και οι σχετικοί δείκτες HHI πρόκειται να 
παραµείνουν αµετάβλητοι, µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης.  

 
VI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

37) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β’ του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται «όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µια 
επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τµηµάτων µίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων».  

38) Σύµφωνα δε µε την παρ. 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόµου, όπως ισχύει, «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 δραστηριότητα µιας 
επιχείρησης και ιδίως από: 
α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή µέρους των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης, 

                                                 
6 ∆ιευκρινίζεται ότι, στον Όµιλο PROTON, δεν υπάρχει χωριστή θυγατρική εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
εν λόγω αγορά, αλλά οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από ειδική διεύθυνση που λειτουργεί εντός της 
Τράπεζας.   
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β) δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη 
σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης».  

39)Μία από τις περιπτώσεις απόκτησης ελέγχου µπορεί να είναι και η απόκτηση 
µειοψηφικής συµµετοχής (λιγότερο από 50%). Στη θεωρία αναφέρεται ότι, 
προκειµένου η µειοψηφική συµµετοχή να θεµελιώσει τον έλεγχο, πρέπει να παράσχει 
στην αποκτώσα επιχείρηση τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη 
δραστηριότητα της άλλης επιχείρησης. Από µόνη της, η συµµετοχή µειοψηφίας δεν 
µπορεί να προσδώσει την παραπάνω δυνατότητα στην αποκτώσα επιχείρηση, εφόσον 
δεν συντρέξουν ειδικές περιστάσεις, π.χ. οι υπόλοιπες µετοχές να είναι 
διασκορπισµένες στο ευρύ κοινό και η εκπροσώπηση των µετόχων αυτών στις Γενικές 
Συνελεύσεις να είναι µικρή, έτσι ώστε η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, αλλά και οι σηµαντικές αποφάσεις για την εµπορική πολιτική της 
ελεγχόµενης εταιρίας να καθορίζονται από την κατέχουσα τη συµµετοχή µειοψηφίας 
επιχείρηση. Υπό τις συνθήκες αυτές, µπορεί και µια συµµετοχή µειοψηφίας κάτω από 
25% να θεµελιώσει τον έλεγχο.  

40) Συναφώς, σηµειώνεται ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεχτεί ότι,  υπό τις 
ανωτέρω συνθήκες, µειοψηφική συµµετοχή αρκεί για την απόκτηση ελέγχου µιας 
άλλης επιχείρησης7. Στις περιπτώσεις µειοψηφικής συµµετοχής, η Επιτροπή ερευνά 
την κατά µέσο όρο εκπροσώπηση των µετόχων, τα τρία τελευταία χρόνια, στις 
Γενικές Συνελεύσεις της αποκτώµενης επιχείρησης, προκειµένου να διαπιστωθεί από 
ποιο ποσοστό και πέρα µπορεί να ασκηθεί de facto έλεγχος της επιχείρησης. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει διαπιστώσει την ύπαρξη ελέγχου µε ποσοστά 46,5%8, 
39%9, 30,8%10, 25,9%11 και 15% του µετοχικού κεφαλαίου12.  

41) Όσον αφορά στην υπό εξέταση πράξη, σηµειώνεται ότι, στο πλαίσιο της υπ΄ αριθµ. 
425/V/2008 Απόφασής της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού έκρινε ότι η τότε απόκτηση 
από την Τράπεζα Πειραιώς ποσοστού 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», παρείχε στην Τράπεζα Πειραιώς τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης 
στη δραστηριότητα της τελευταίας και ότι, ως εκ τούτου, «προκύπτει ότι επέρχεται 
µεταβολή ελέγχου υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, µε αποτέλεσµα η εν λόγω πράξη 
εξαγοράς του 31,3147% του µ.κ. της PROTON BANK να συνιστά συγκέντρωση στα 
πλαίσια των άρθρων 4 επ. του ν. 703/77, όπως ισχύει».  

42) Όπως αναφέρεται στη γνωστοποίηση, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης προέβη σε αυτήν 
σύµφωνα µε και σε συµµόρφωση προς την ανωτέρω νοµολογία της Επιτροπής και 
επειδή ενδέχεται να θεωρηθεί ότι η γνωστοποιούµενη εξαγορά έχει ως αποτέλεσµα 

                                                 
7 Βλ. Υπόθεση αριθ. IV/M.343 «SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE / GENERALE DE BANQUE», ΕΕ 
C 225 της 20/08/1993, όπου κρίθηκε ότι αρκεί το 25,9% του µετοχικού κεφαλαίου για την άσκηση ελέγχου.  
8 Υποθ. «Banesto/Totta», 14.4.92, WuW/1992, 500.  
9 Υποθ. «Arjomani/Wiggins Teape Appeton», 10.12.90.  
10 Υποθ. «ΒΑΤ & Reynolds», Syl. 1987, 4579.   
11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Societe de Belgique/Generale de Banque», 3.8.1993.  
12 Βλ. Απόφαση Hoesch-Hogovens της Ανώτατης Αρχής (ΣυνθΕΚΑΧ), 13.7.1966. 
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την απόκτηση από τον ίδιο της δυνατότητας άσκησης ελέγχου επί της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».   

 
43) Σχετικά µε την εν λόγω δυνατότητα, σηµειώνονται τα εξής: 

[…] σχετικά µε τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», µετά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συναλλαγής, 
αναφέρεται ότι, µετά την πραγµατοποίηση της γνωστοποιούµενης εξαγοράς, τρία 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας παραιτήθηκαν. Σε συνέχεια των εν 
λόγω παραιτήσεων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξέλεξε (στις 04.01.2010) προσωρινά 
και µέχρι την επόµενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τους Λαυρέντη Λαυρεντιάδη 
και Γ. Σαπουτζόγλου, καθώς και την Σµαράγδα Λιαρµακοπούλου, ως µη εκτελεστικά 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», σε αντικατάσταση και για θητεία ίση µε την υπολειπόµενη των 
απερχόµενων µελών. Ωστόσο, όπως δηλώνεται στη γνωστοποίηση, η εκλογή αυτή δεν 
παρέχει στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη τη δυνατότητα άσκησης ουσιαστικής επιρροής 
επί της δραστηριότητας της εταιρίας, καθώς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι ενδεκαµελές, βρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των 
συµβούλων και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παριστάµενων 
και αντιπροσωπευόµενων συµβούλων, [...]. Συνεπώς, είναι προφανές ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας µπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση χωρίς την 
παρουσία ή αντιπροσώπευση ή την ψήφο είτε του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη είτε της  
Λιαρµακοπούλου είτε, ακόµη, και του τρίτου µέλους που διορίσθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 04.01.2010. 

44) Επίσης, σύµφωνα µε το ν. 3016/2002, τα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου δεν έχουν εκτελεστική αρµοδιότητα, το οποίο σηµαίνει ότι δεν µπορεί να 
τους ανατεθεί η εκπροσώπηση και δέσµευση της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ». 

45) Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβολές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια 
στη µετοχική σύνθεση της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την 
ευρεία διασπορά των µετοχών της, το γνωστοποιούν µέρος θεωρεί ότι δεν µπορούν να 
εξαχθούν σαφή συµπεράσµατα από την κατανοµή των ψήφων στις προηγούµενες 
Γενικές Συνελεύσεις, σχετικά µε την τυχόν δυνατότητα άσκησης από τον Λαυρέντη 
Λαυρεντιάδη εν τοις πράγµασι (de facto) ελέγχου στην «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

46) Ωστόσο, επί του συγκεκριµένου θέµατος, σηµειώνονται τα εξής, µε βάση τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία:  
Όπως ορίζεται στο Καταστατικό της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και συγκεκριµένα µε βάση το άρθρο 21 αυτού:  
«1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 1 έως 3 του Καταστατικού, η Γενική 
Συνέλευση των µετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων 
της ηµερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 
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εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου. 
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός 
είκοσι (20) ηµερών από τη χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, προσκαλούµενη 
προ δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών, µε την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του 
Καταστατικού. Σε αυτή τη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 
εγκύρως συνεδριάζει επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε 
και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου της Τράπεζας που 
παρίσταται και αντιπροσωπεύεται στη συνεδρίαση αυτή. 
3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 22 παρ. 4 του Καταστατικού, οι αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων που 
εκπροσωπούνται σε αυτή.   
Στο άρθρο 22 του Καταστατικού ορίζονται τα εξής: 
«1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων 
της ηµερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 
εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου 
για αποφάσεις που αφορούν τα παρακάτω θέµατα: 
[…] 
2. Αν η απαρτία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν επιτευχθεί στην 
πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ηµερών 
από τη χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούµενη προ δέκα (10) 
τουλάχιστον ηµερών και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων 
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. 
3.Εάν η απαρτία που προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου δεν 
επιτευχθεί στην επαναληπτική συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός 
είκοσι (20) ηµερών από τη χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούµενη 
και συνερχόµενη κατά τα ανωτέρω (µε την επιφύλαξη του άρθρου 18 παρ. 3 εδ. β του 
Καταστατικού) και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
αρχικής ηµερήσιας διάταξης εάν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου εκπροσωπείται σε αυτήν. 
4. Όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται 
µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 

47) Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, δεν υπάρχουν συµφωνίες 
µετόχων ή/και άλλες παρόµοιες συµφωνίες για τη λήψη αποφάσεων µε ειδικές 
πλειοψηφίες ή/και συµβάσεις που ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ των µετόχων της 
«PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».  

48) Τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις της περιόδου Μαΐου 
2007 - Ιουνίου 2009, διαµορφώθηκαν ως εξής: 
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Αρ. Πρακτικού 

Γ.Σ./ 
Ηµεροµηνία 

 

Σύνολο Μετόχων που 
παρίστανται - 
Εµπρόθεσµη 
κατάθεση 
(% Συνολικού 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου)  

Σύνολο Μετόχων που 
παρίστανται -
Εκπρόθεσµη 
κατάθεση 
(% Συνολικού 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου) 

Σύνολο Μετόχων -   
Εµπρόθεσµη & 
Εκπρόθεσµη 
κατάθεση 
(% Συνολικού 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου) 

[...] [...] [...] [...] 
[...] [...] [...] [...] 
[...] [...] [...] [...] 
[...] [...] [...] [...] 

        
49) [...].    
50) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, µε την υπό εξέταση πράξη, ο Λαυρεντιάδης αποκτά 

τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα της «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δεδοµένης και α) της µεγάλης διασποράς των 
ψήφων και β) του πολύ µικρού ποσοστού µετοχικού κεφαλαίου που κατέχεται από 
τους λοιπούς µετόχους. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι επέρχεται µεταβολή ελέγχου, µε 
αποτέλεσµα η εν λόγω πράξη να συνιστά συγκέντρωση, στο πλαίσιο των άρθρων 4 επ. 
του ν. 703/77, όπως ισχύει. Ενόψει, άλλωστε, του ενδεχοµένου αυτού, ο  
Λαυρεντιάδης προέβη στην υπό εξέταση γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του 
ν. 703/77, όπως ισχύει.    

51) Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, «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 ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη 
συγκέντρωση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσµια αγορά 
τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον 
από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν η καθεµία χωριστά, συνολικό 
κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική 
αγορά». 

52) Όπως προαναφέρθηκε, για την οικονοµική χρήση 2008, ο συνολικός παγκόσµιος 
κύκλος εργασιών των  επιχειρήσεων που ελέγχονται από τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη 
ανήλθε σε € [...], ενώ ο συνολικός εθνικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών 
ανήλθε σε € [...]. Αντίστοιχα, για το έτος 2008, ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του 
Οµίλου PROTON ανήλθε στο ποσό των € 137.509.00013, ενώ ο εθνικός κύκλος 
εργασιών του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των € 137.483.000. Είναι προφανές, 
εποµένως, ότι η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη 

                                                 
13 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Ετήσια Έκθεση της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για 
την οικονοµική χρήση 2008, ο συγκεκριµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε € 137.511.000. 
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γνωστοποίηση, δεδοµένου ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις που ορίζει ο 
νόµος.  

53) Η γνωστοποίηση της υπό κρίση πράξης πραγµατοποιήθηκε εµπρόθεσµα από το 
αποκτών τον έλεγχο και υπόχρεο σε γνωστοποίηση µέρος, στις 15.01.2010, δηλαδή 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υλοποίηση της µέσω του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών απόκτησης µετοχών (30.12.2009).  

54)Με την υποβολή της γνωστοποίησης στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, κατετέθη 
το προβλεπόµενο από το νόµο παράβολο των 1.050 ευρώ14. 

55) Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει: «Οι υπόχρεοι σε 
γνωστοποίηση, αµέσως µετά την γνωστοποίηση, υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν τη 
γνωστοποιούµενη συγκέντρωση σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, πανελλαδικής 
κυκλοφορίας, µε έξοδά τους». Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η υπό 
εξέταση συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στο φύλλο της 19.01.2010 της ηµερήσιας 
οικονοµικής εφηµερίδας «Ηµερησία». 

56)Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4δ του ν. 703/77, όπως ισχύει: «1. Η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού εξετάζει τη γνωστοποιούµενη συγκέντρωση µόλις υποβληθεί η 
σχετική γνωστοποίηση[…] 3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, 
παρότι εµπίπτει στο πεδίο της εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί 
σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει τον ανταγωνισµό στις 
επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε απόφασή της που 
εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει τη συγκέντρωση […] 
10. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους 3 και 6 µπορούν 
να παραταθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) αν συµφωνήσουν οι επιχειρήσεις που 
συµµετέχουν στη συγκέντρωση, β) αν το έντυπο της γνωστοποίησης δεν έχει 
συµπληρωθεί πλήρως, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού να 
προβεί στην αξιολόγηση της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης και εφόσον οι 
γνωστοποιούντες ειδοποιηθούν για αυτό µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά ηµερών 
από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, γ) αν η γνωστοποίηση είναι λανθασµένη ή 
παραπλανητική, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί η Επιτροπή Ανταγωνισµού να προβεί 
στην αξιολόγηση της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης. 
Στις περιπτώσεις β’ και γ’, ως χρονικό σηµείο έναρξης των προθεσµιών θεωρείται η 
ηµεροµηνία της προσήκουσας γνωστοποίησης ή της συγκέντρωσης των πλήρων και 
ακριβών στοιχείων από την αρµόδια για τον ανταγωνισµό υπηρεσία». 

57)Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού, µε την υποβολή της γνωστοποίησης 
(15.01.2010), εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και στη συνέχεια ζητήθηκε η παροχή 
πρόσθετων και διευκρινιστικών στοιχείων για τη συµπλήρωση του φακέλου, τα οποία 
προσκοµίστηκαν από το γνωστοποιούν µέρος την 01.02.2010. 

58)Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, «[…] απαγορεύεται η 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης µέχρι την έκδοση µιας από τις αποφάσεις που 
προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 4δ του νόµου», ενώ κατά το 
άρθρο 4γ παρ. 1 του ιδίου νόµου, «µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

                                                 
14 ∆ιπλότυπο είσπραξης υπ΄ αριθµ. 410/14.01.2010, ∆.Ο.Υ. Ε’ Αθήνας. 
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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 
υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης». 

59) Από την ανωτέρω ανάλυση προέκυψε ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν αναµένεται 
να µεταβάλει τις υφιστάµενες συνθήκες ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές που 
αφορά. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Ανταγωνισµού άγεται στην κρίση ότι η 
συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να 
περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές στις οποίες 
αφορά και κατά συνέπεια δε συντρέχει κατά νόµο λόγος για την απαγόρευση αυτής.    

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Aποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει, την από 15.1.2010 κατ΄ άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, 
γνωστοποίηση της συγκέντρωσης µέσω της απόκτησης από τoν κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη 
µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 31,3147% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 
των δικαιωµάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθόσον η συγκεκριµένη συγκέντρωση δε φαίνεται ότι έχει τη 
δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες 
αφορά και επιπρόσθετα δεν διαπιστώνεται κατοχή δεσπόζουσας θέσης πριν ή µετά τη 
συγκέντρωση. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 25η Φεβρουαρίου 2010. 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 

                 Ο Πρόεδρος 
           

Ο Συντάκτης της Απόφασης                                                  ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
       
     ∆ηµήτριος Αυγητίδης                         Η Γραµµατέας 

 
Παρασκευή Α. Ζαχαριά 

 


