
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 18 / II / 1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 14η Οκτωβρίου 
1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση :  
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 

Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού Χαριλάου Χάρακα, 
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
Λεωνίδας Νικολούζος, 
Μελίνα, Μουζουράκη και 
Ιωάννης Κατσουλάκος. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι κλητευθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν προηγούµενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. δια του πληρεξουσίου της 
δικηγόρου, Σταύρος Λιναρδάκης. Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Ιάκωβος 
Γεωργάνας. 

Κατ’ αρχήν, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κ. Σ. Καµπερίδου η οποία ανέπτυξε τη γραπτή 
εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 
υπό κρίση συγκέντρωσης, Στη συνέχεια το λόγο έλαβε o ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος, ο 
οποίος συντάχθηκε µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις της παριστάµενης 
εταιρίας, έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο 
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της υπό κρίση 
συγκέντρωσης.  

Κατόπιν, απεχώρησε από την αίθουσα η παριστάµενη εταιρεία και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκέφθηκε και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της 
Γραµµατείας, και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η κλητευθείσα εταιρία 
κατά την συζήτηση της υποθέσεως,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1.  Με το από 15.9.1998 έγγραφό της Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (εφεξής ΠΕΙΡΑΙΩΣ), 
γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, 
όπως ισχύει, η δυνάµει της από 10 Σεπτεµβρίου 1998 σύµβασης µεταξύ της Ολλανδικής εταιρίας 
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NOTOLION B.V.(πωλήτριας) και της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (αγοράστριας), πώληση από την πρώτη στη δεύτερη οκτακοσίων 
τριάντα  χιλιάδων (830.000) κοινών µετοχών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 100% του µετοχικού 
κεφαλαίου της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας  µε την επωνυµία ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – εφεξής ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ) 
τελούσα υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισµού και µη 
περιλαµβάνουσα (α) τη µεταβίβαση στην αγοράστρια οποιουδήποτε δικαιώµατος ως προς την 
χρήση της επωνυµίας «Credit Lyonnais Ελλάς Α.Ε.» η οποία περιλαµβάνει την φράση «Credit 
Lyonnais» ή οποιοδήποτε παράγωγο, λογότυπο, εµπορικό σήµα ή εµπορική ονοµασία της 
πωλήτριας β) το λογισµικό το οποίο ανήκει στην κυριότητα του οµίλου Credit Lyonnais σε σχέση 
µε τις δραστηριότητες της ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ, καθώς και κάθε σχετική µε το λογισµικό αυτό 
άδεια. ∆υνάµει της συµφωνίας αυτής η αγοράστρια αναλαµβάνει την υποχρέωση τήρησης του 
περιοριστικού όρου που ανέλαβε η ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ προς την EFG BANK EUROBANK στα 
πλαίσια συµφωνητικού πώλησης τοµέα, που υπογράφηκε µεταξύ τους την 1.8.1997 βάσει του 
οποίου (περιοριστικού όρου) η ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ ανέλαβε την υποχρέωση να µην διεξάγει 
συνήθεις τραπεζικές δραστηριότητες (retail banking) για χρονικό διάστηµα δύο ετών από την 
ηµεροµηνία του ως άνω συµφωνητικού, καθώς και να µη διεξάγει ιδιωτικού χαρακτήρα 
τραπεζικές δραστηριότητες (banking) για το ίδιο διετές χρονικό διάστηµα µε πρώην καταθέτες 
της των οποίων οι λογαριασµοί µεταφέρθηκαν στην EFG BANK EUROBANK.   

2.(α) Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1916 µε έδρα την Αθήνα και αντικείµενο τη 
διεξαγωγή όλων των τραπεζικών εργασιών που προσδιορίζονται από τη νοµοθεσία περί 
τραπεζών. Σύµφωνα µε την απολογιστική έκθεση της ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη χρήση 1997, η τράπεζα 
διαθέτει δίκτυο 30 καταστηµάτων, ενώ άλλα 8 βρίσκονται υπό κατασκευή. Επίσης, είναι 
επικεφαλής οµίλου εταιρειών που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσµα των χρηµατοοικονοµικών 
δραστηριοτήτων, όπως leasing, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, 
χρηµατιστηριακές συναλλαγές, υπηρεσίες factoring και financing, πρακτόρευση ασφαλίσεων, 
παροχή οικονοµικών συµβουλών, κλπ., ενώ έχει αρχίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και 
πέρα από τα ελληνικά σύνορα µε την ίδρυση ή τη συµµετοχή της σε χρηµατοοικονοµικούς φορείς 
του εξωτερικού. Σύµφωνα µε την παραπάνω έκθεση, ο όµιλος αριθµεί τις 11 επιχειρήσεις. Η 
τράπεζα την 31.12.1997 συµµετείχε στις κάτωθι εταιρίες µε ποσοστό άνω του 50% του µετοχικού 
τους κεφαλαίου: ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING Α.Ε., ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΑΕ∆ΑΚ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ Α.Ε., ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE A.E., 
TIRANA BANK SA, ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Το 1997 η ΠΕΙΡΑΙΩΣ είχε προχωρήσει στην εξαγορά και απορρόφηση των στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού της CHASE MANHATTAN BANK στην Αθήνα (βλ. σχετ. την υπ’ 
αριθ. 97/1997 απόφαση της Ε.Α.). Επίσης στην διάρκεια του 1998, η Πειραιώς απέκτησε τον 
έλεγχο της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης,  εξαγοράζοντας το 36,98% του µετοχικού 
κεφαλαίου της (βλ. σχετ. την υπ’ αριθ.  112/98 απόφαση της Ε.Α.), ενώ εξαγόρασε το 60% του 
µετοχικού κεφαλαίου των εταιριών πληροφορικής ABC PROFESSIONSERVICES A.E. και ABC 
SYSTERMS & SOFTWARE A.E. καθώς και το 33% της LAN WAN NETWORK & 
COMMUNICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε (που γνωστοποιήθηκε στην Ε.Α. την 27/4/98 µε 
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αριθµ πρωτ. 667).        

Ο κύκλος εργασιών της ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην εθνική αγορά για το 1997 υπολογίζεται (βάσει του άρ. 
4στ, παρ. 4 και 5 ν.703/77, όπως ισχύει) ότι ανήλθε σε 31.929,5 εκ. δρχ. (ήτοι 103,5 εκ. ECU) 
ενώ ο κύκλος εργασιών της στην παγκόσµια αγορά (περιλαµβανοµένης και της θυγατρικής της 
TIRANA BANK καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της ελληνικής επικράτειας) ανήλθε σε 
33.640,6 εκ. δρχ., (ήτοι 109,07 εκ. ECU). 

2.(β) Η ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ έχει συσταθεί και 
λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µε έδρα την Αθήνα. Το έτος 1997 η δραστηριότητά της 
επικεντρώθηκε στους στρατηγικούς τοµείς του Οµίλου της Gredit Lyonnais στην Ευρώπη, δηλ. 
στην χρηµατοδότηση των µεγάλων πελατών και στην χρηµατοδότηση της ναυτιλίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ πώλησε τον Αύγουστο του 1997 τον τοµέα ιδιωτών -Retail Banking 
- (∆ίκτυο Καταστηµάτων και Πελατεία) στην Tράπεζα Eurobank και µέσω των δύο 
καταστηµάτων που έχει διατηρήσει σε Αθήνα και Πειραιά επικέντρωσε τις δραστηριότητες της 
στους τοµείς της εξυπηρέτησης µεγάλων επιχειρήσεων και  ναυτιλίας.  

Ο κύκλος εργασιών της ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ στην εθνική αγορά για το 1997 υπολογίζεται (βάσει 
του άρ. 4στ, παρ. 4 και 5 ν.703/77, όπως ισχύει) ότι ανήλθε σε 7.568 εκ. δρχ., ποσό το οποίο 
αντιστοιχεί σε 24,5 εκ. ECU,ενώ δεν δραστηριοποιείται σε αγορές του εξωτερικού. 

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

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών εν γένει (χρηµατοπιστωτικός κλάδος), ο οποίος 
περιλαµβάνει δραστηριότητες, όπως: i) αποδοχή χρηµατικών καταθέσεων κάθε είδους, ii) 
χορήγηση δανείων και πιστώσεων κάθε είδους, iii) παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, iv) αναδοχή - 
έκδοση οµολόγων και µετοχών για λογαριασµό τρίτων και συµµετοχή σε αυτά, v) χρηµατοδοτική 
µίσθωση και εξαγορά απαιτήσεων, vi) έκδοση και πληρωµή επιταγών σε δραχµές και ξένο 
νόµισµα, vii) έκδοση και πληρωµή εντολών προς και από το εσωτερικό και το εξωτερικό, viii) 
έκδοση πιστωτικών καρτών,     ix) παρακαταθήκη και ευρύτερα διαχείριση κινητής και ακίνητης 
περιουσία τρίτων, και                      x) διαµεσολαβήσεις κάθε είδους στις αγορές χρήµατος και 
κεφαλαίου 

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) σε σειρά αποφάσεων που έχει εκδώσει βάσει του 
Κανονισµού (ΕΟΚ) 4064/89 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (βλ. αποφάσεις IV/M 391, IV/M 
213, IV/M 319 κ.α.), διακρίνει πολλές ξεχωριστές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον 
ευρύτερο χρηµατοπιστωτικό κλάδο, όπως η λιανική τραπεζική (retail banking), η παροχή 
υπηρεσιών σε ιδιώτες (private banking), η παροχή καινοτοµικού κεφαλαίου (venture capital), η 
παροχή πιστώσεων και υπηρεσιών (investment banking), η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε 
µεγάλες επιχειρήσεις (corporate banking) κλπ.  

Στην υπό κρίση συγκέντρωση δεν κρίνεται σκόπιµη η εξέταση του ζητήµατος, εάν οι ανωτέρω 
ειδικότερες αγορές  του τραπεζικού τοµέα αποτελούν και ξεχωριστές σχετικές αγορές, δεδοµένου 
ότι, όπως αναλύεται παρακάτω, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις κατέχουν πολύ 
µικρά µερίδια στον τραπεζικό κλάδο γενικότερα και σε καµία περίπτωση δεν τεκµηριώνεται 
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δεσπόζουσα θέση ή ενίσχυση τοιαύτης [βλ. σχετ. Αποφάσεις Ε.Α. Νο 41/1996 
(CONSOLIDATED EUROFINANCE HOLDINGS – ΙΝΤΕΡΜΠΑΝΚ) και Νο 97/1997 (ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – CHASE MANHATTAN BANK)]. 

Επίσης, η εξαγοράζουσα δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών της α) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ∆ΑΚ 
στον κλάδο των αµοιβαίων κεφαλαίων, β) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΙΑΚΗ στον 
κλάδο της πρακτόρευσης ασφαλιστικών εργασιών και γ) ΣΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ στην 
αγορά των χρηµατιστηριακών υπηρεσιών. 

Οσον αφορά την εξαγοραζόµενη ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ δεν δραστηριοποιείται στις ως άνω αγορές 
και για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισµού κρίνει ότι η περαιτέρω εξέταση των αγορών 
αυτών παρέλκει.  

3.(β) Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία οι συµµετέχουσες 
στη συγκέντρωση επιχειρήσεις παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς οµοιογενείς 
συνθήκες ανταγωνισµού. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
κατά βάση στην ελληνική αγορά, ενώ έχουν αρχίσει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και 
σε χώρες του εξωτερικού (η ΠΕΙΡΑΙΩΣ διαθέτει ήδη θυγατρική στα Τίρανα (Αλβανία). 

Οπως έχει γίνει δεκτό τόσο από την Επιτροπή της Ε.Ε. όσο και την Επιτροπή Ανταγωνισµού 
ορισµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες (π.χ. οι τραπεζικές εργασίες λιανικής) προσφέρονται 
κυρίως εντός των εθνικών συνόρων, λόγω της προτίµησης του πελάτη να συναλλάσσεται στη 
µητρική του γλώσσα µε υποκαταστήµατα τοπικής τράπεζας αλλά και λόγω της παραδοσιακής 
σχέσης του µε αυτήν. Για την κατηγορία αυτή των χρηµατοπιστωτικών εργασιών ως σχετική 
γεωγραφική αγορά µπορεί να θεωρηθεί η ελληνική επικράτεια. Οσον αφορά όµως τις αγορές 
χρήµατος (financial markets) και συναλλάγµατος και τα παράγωγα προϊόντα (derivative trading) 
µπορεί να θεωρηθεί ότι σχετική γεωγραφική αγορά είναι κυρίως η διεθνής αγορά, µολονότι οι 
εργασίες αυτές συνήθως παρέχονται από εθνικά υποκαταστήµατα (βλ. σχετ. απόφαση ΕΟΚ IV/M 
319). Ωστόσο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στη σχετική αγορά προϊόντων δεν κρίνεται 
απαραίτητη η ειδικότερη οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς. 

4. Στον χρηµατοπιστωτικό τοµές, δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συνολικά 44 εµπορικές 
τράπεζες, εκ των οποίων 22 ελληνικές και 22 αλλοδαπές (οι οποίες ανήκουν σε µεγάλα πιστωτικά 
ιδρύµατα του εξωτερικού), 2 Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισµοί, (Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων), καθώς και 7 Συνεταιριστικές Τράπεζες. Λαµβανοµένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών που υποδηλώνουν τη σχετική θέση που κατέχει µία τράπεζα στον 
χρηµατοπιστωτικό κλάδο (ήτοι σύνολο ενεργητικού, καταθέσεις κάθε µορφής, χορηγήσεις, 
αριθµός υποκαταστηµάτων και αριθµός απασχολούµενου προσωπικού) αλλά και του εύρους και 
της ποικιλίας των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών, οι Εµπορικές Τράπεζες κατέχουν 
κυρίαρχη θέση. Ειδικότερα δε η ΕΤΕ και η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, οι οποίες είναι οι 
µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα και ελέγχουν και έναν αριθµό µικρότερων 
τραπεζών, καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς.  

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στην Υπηρεσία της Επιτροπής Ανταγωνισµού Στοιχεία, τα οποία 
αφορούν τη χρήση 1997, επί του συνόλου των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά, η ΕΤΕ  κατείχε την πρώτη (1η) θέση µε βάση το σύνολο α) του Ενεργητικού, και β) των 
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καταθέσεων, και τη δεύτερη (2η) θέση µε βάση το σύνολο των χορηγήσεων, η ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ κατείχε την πρώτη (1) θέση µε βάση το σύνολο των χορηγήσεων, τη δεύτερη (2η) µε 
βάση το σύνολο α) του Ενεργητικού και β) των καταθέσεων. Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
συµπεριλαµβανοµένης και της Τράπεζας Μακεδονίας -Θράκης κατέλαβε την ένατη (9η) θέση µε 
βάση το σύνολο του Ενεργητικού, των καταθέσεων και  των χορηγήσεων αντίστοιχα, η δε 
ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ κατείχε µια απ’τις τελευταίες θέσεις στη σειρά κατάταξης των τραπεζών 
στην Ελλάδα.  

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, το 1997, 
απορρόφησαν από κοινού το 2,75% του συνόλου των καταθέσεων (το 2,66% η ΠΕΙΡΑΙΩΣ και η 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ και το 0,09% η ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ) και χορήγησαν το 3,57% του 
συνόλου των πιστώσεων (το 0,31% η ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ και το 3,26% η ΠΕΙΡΑΙΩΣ και η 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ), τη στιγµή που η ΕΤΕ από µόνη της απορρόφησε το 31,59% των 
καταθέσεων και χορήγησε το 17,11% των πιστώσεων. 

5.(α) 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 µία τουλάχιστον 
επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.Με την υπό κρίση συγκέντρωση, 
µεταβιβάζεται στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ, 
και συνεπώς δηµιουργείται οριζόντια συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 
παρ. 2β ν. 703/77, όπως ισχύει η οποία εµπίπτει στις σχετικές µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του 
νόµου αυτού. 

5.(β) Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν.703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι 
καλύπτεται η δεύτερη εκ των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόµος, η οποία θέλει ο συνολικός 
κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 4στ, να ανέρχεται τουλάχιστο στο σε δραχµές ισόποσο των 50.000.000 ECU και δύο 
τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις να πραγµατοποιούν, κάθε µία χωριστά, στην 
εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου των 5.000.000 ECU. 

Τα ανωτέρω όρια που θέτει ο νόµος υπερκαλύπτονται ήδη από τον κύκλο εργασιών που 
πραγµατοποίησαν οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις στην εθνική αγορά το 1997 
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 103,5 εκ. ECU και ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ: 24,5 εκ. ECU). 

Συνεπώς η εξαγοράζουσα εταιρεία είχε υποχρέωση γνωστοποίησης, την οποία και έπραξε 
εµπρόθεσµα (στις 10.9.1998 υπογράφηκε η σύµβαση αγοραπωλησίας µετοχών και στις 15.9.1998 
υπέβαλε η τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην Υπηρεσία µας). 

5.(γ)  Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν.703/77, όπως 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 σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµα της και ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

Από τις παρ. 1 και 2  του ανωτέρω άρθρου, προκύπτει ότι µία συγκέντρωση επιχειρήσεων, 
εφόσον έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά προϊόντος και 
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στο σύνολο της σχετικής αγοράς ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα, ιδιαίτερα δε µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσης, εµπίπτει στο πεδίο απαγόρευσης του άρθρου αυτού. 

Βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων, η Επιτροπή κρίνει ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν δύναται να 
περιορίσει τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα 
χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τµήµα ούτε υφίσταται θέµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης 
δεσπόζουσας θέσης.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση απαγόρευσης της από 15 Σεπτεµβρίου 1998 
γνωστοποιηθείσας εξαγοράς από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. της ΚΡΕΝΤΙ ΛΥΟΝΝΑΙ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 20η Οκτωβρίου 1998. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο Συντάξας την απόφαση               Ο Πρόεδρος  

 

Παναγιώτης Μαντζουράνης   Η Γραµµατέας   Σταύρος Αργυρόπουλος 

 

    Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου 

 


