
ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 
4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την παρακάτω σύνθεση :  
Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:   Νικόλαος Στυλιανάκης, 

Βλάσιος Ασημακόπουλος,  
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
Μελίνα Μουζουράκη 

Γραμματέας:  Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη, καίτοι προσκληθέντα δεν παρευρέθηκαν λόγω 
δικαιολογημένου  κωλύματος. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 5.8.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης 
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει,  που αφορά την απόκτηση από 
την INFO QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ του 37% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και την επί της τελευταίας 
άσκηση κοινού ελέγχου από την πρώτη και τον Αντ. Κουφάκη. 
Στη συνεδρίαση παρέστη  α) η εταιρεία INFO QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της κ. Φίλιππου 
Φυλακτόγλου και κας Ευθυμίας Κινινή και β) ο Αντώνιος Κουφάκης δια των ανωτέρω 
πληρεξουσίων δικηγόρων κ. Φίλιππου Φυλακτόγλου και κας Ευθυμίας Κινινή. 
Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας κα Σοφία 
Καμπερίδου, η οποία  ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της υπηρεσίας επί της υποθέσεως και 
κατέληξε προτείνοντας τη μη απαγόρευση της κρινόμενης συγκέντρωσης δεδομένου ότι δεν 
αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε 
συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα. Στη συνέχεια το λόγο 
έλαβαν τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία συντάχθηκαν με την εισήγηση της υπηρεσίας, έδωσαν 
διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού και ζήτησαν την έγκριση της κρινόμενης συγκέντρωσης. 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνήλθε σε διάσκεψη την 2α Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης   
και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας και 
τα όσα ανέπτυξαν προφορικώς τα ως άνω  ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη συζήτηση επί της 
υποθέσεως, 
 
 



ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:  
 
Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ορίζεται ότι συγκέντρωση πραγματοποιείται : α) 
όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, 
β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση, ή μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή 
περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε ως προς το εδάφ. β αυτού με 
το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 2741/99, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη 
δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον 
έλεγχο της επιχείρησης, όταν : α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η 
συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα 
σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών  τμήμα της, 
τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται 
με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, 
της τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων 
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, 
ανέρχεται στην εθνική αγορά, τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των εβδομήντα πέντε 
εκατομμυρίων (75.000.000) Ευρώ (Euro) και δύο  τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις πραγματοποιούν, καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές 
ισόποσου των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) Ευρώ (Euro).  
Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, αρχίζει, σύμφωνα με την παρ. 2 
του ιδίου άρθρου, από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω 
παράγραφο 1, ενώ υπόχρεοι προς γνωστοποίηση είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου 
άρθρου, σε συνδυασμό με το άρθρο 4α του ίδιου νόμου, όταν μεν η συγκέντρωση αποτελεί 
αντικείμενο συμφωνίας, κάθε μία από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, ενώ στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο 
ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων. 
Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γραμματεία τα οποία εκτίθενται 
στην εισήγηση της και συμπληρώνουν το φάκελο της υπό κρίση υπόθεσης, καθώς και από όσα 
εξετέθησαν κατά την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής και κατέθεσαν εγγράφως και προφορικώς 
τα ενδιαφερόμενα μέρη, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
Την 3-8-1999, υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ αφενός της εταιρίας AΚOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (εφεξής ACOM) και των μετόχων της Αντωνίου 
Κουφάκη και Ειρήνης Μετρίδου, συζύγου του, και αφετέρου της εταιρίας INFO QUEST 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ( εφεξής INFO 
QUEST) και των Ιωάννη Μάλαμα, Γεωργίου Παπαδόπουλου και Μιχαήλ Γαλουζίδη. 
Με βάση το προσύμφωνο αυτό και τους ειδικότερους όρους του, συμφωνήθηκε ότι με την 
υπογραφή της οριστικής σύμβασης : 

α) Η εταιρία  INFO QUEST και οι Ιωάννης Μάλαμας, Γεώργιος Παπαδόπουλος και Μιχαήλ 
Γαλουζίδης, θα αγοράσουν μετοχές της εταιρίας ACOM τόσο απ' ευθείας  από τους μετόχους της, 



σε οριζόμενο αριθμό μετοχών, όσο και μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και την 
κάλυψη της αύξησης αυτής εξ  ́ολοκλήρου από τους ίδιους ως άνω αγοραστές.  
Μετά από την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, η μετοχική σύνθεση της ACOM επί συνόλου 
1400 μετοχών, θα διαμορφωθεί ως εξής : ο αρχικός μέτοχος αυτής Αντώνιος Κουφάκης, θα κατέχει 
840 μετοχές περιοριζόμενου του ποσοστού του από 97 %  σε 60 %, η  INFO QUEST 518 μετοχές 
και ποσοστό 37 % και οι λοιποί αγοραστές Ιωάννης Μάλαμας, Γεώργιος Παπαδόπουλος και 
Μιχαήλ Γαλουζίδης, οι οποίοι είναι διοικητικά στελέχη της και συγχρόνως μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων πολλών εταιριών του ομίλου της, από 14 μετοχές και ποσοστό 1% αντίστοιχα ο 
καθένας.  Τέλος, η INFO QUEST, θα δικαιούται να μεταβιβάσει μέρος του ανωτέρω ποσοστού της 
σε μία από τις εταιρίες  UNIFON A.E.  ή ERGODATA S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων 
συμμετέχει.  
β) θα λάβει χώρα τροποποίηση του καταστατικού της ACOM, ως προς τα εξής σημεία : αα) Το 
Δ.Σ. αυτής θα αποτελείται από 5 έως 7 μέλη.  Από αυτά η INFO QUEST και μία από τις ως άνω 
εταιρίες, εφόσον κάθε μία έχει ποσοστό 15 % του μετοχικού κεφαλαίου της ACOM θα δικαιούνται 
να διορίζουν από ένα μέλος κάθε μία, εάν δε μία από αυτές έχει ποσοστό 30 % θα δικαιούται να 
διορίζει δύο μέλη. ββ) Θ ' απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των ανωτέρω μελών του Δ.Σ. για την 
απόκτηση ή εκποίηση στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρίας, πλην εμπορευμάτων, αξίας άνω 
των 20.000.000 δρχ., για την σύναψη δανείου ή παροχή εγγύησης άνω των 50.000.000 δρχ., για την 
έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρίας κ.λ.π.  
γ) Τέλος, η εταιρία INFO QUEST και μία από τις διαληφθείσες εταιρίες, αφού καταστούν μέτοχοι 
της "ACOM", θα δικαιούνται να ορίζουν τον επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών της, τον 
οποίο αυτή θα υποχρεούται να τον προσλάβει. 
Από τις εταιρίες που συμμετέχουν στην προαναφερόμενη συναλλαγή, η εταιρία INFO QUEST 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής με κύριο αντικείμενο την αντιπροσώπευση, 
διανομή, συναρμολόγηση και υποστήριξη  ηλεκτρονικών υπολογιστών και των περιφερειακών 
τους. Ειδικότερα, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της μέσω τριών βασικών τομέων που αφορούν, τη 
διανομή, τις τεχνολογικές λύσεις και τις υπηρεσίες. Η εταιρία INFO QUEST απευθυνόμενη στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στην καταναλωτική αγορά μέσω μεταπωλητών, διανέμει 
και υποστηρίζει τα προϊόντα διεθνών κατασκευαστών που κυριαρχούν στην αγορά πληροφορικής, 
όπως π.χ. Compaq, Hewlett Packard, Acer, Microsoft, SCO, Hitachi, NEC, Xerox, Tally, 3 COM, 
Ascend. Επίσης, διαθέτει οργανωμένη γραμμή συναρμολόγησης για τους υπολογιστές QUEST και 
τα φορολογικά ταμειακά συστήματα Star Fiscal.  Όσον αφορά στον τομέα των τεχνολογικών 
λύσεων, απευθυνόμενη σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και στις μεγάλες 
επιχειρήσεις, αναπτύσσει λύσεις που ενσωματώνουν ευρύτατα αποδεκτές τεχνολογίες και 
προδιαγραφές οι οποίες μπορεί να αφορούν, δίκτυα και επικοινωνίες, επιχειρησιακές εφαρμογές 
καθώς και την υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής.   
Τέλος, όσον αφορά στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, απευθυνόμενη σε όλο το φάσμα της 
αγοράς, αναπτύσσει ένα πλήρες πακέτο διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης που προσφέρεται απ' 
ευθείας, είτε μέσω συνεργατών.  Συγκεκριμένα, παρέχει, υπηρεσίες εγκατάστασης, συντήρησης και 
υποστήριξης μηχανημάτων και συστημάτων λογισμικού, τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης 
καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα δικτύων, σχεδιασμού λύσεων και υποδομών.  
Επίσης, σε συνεργασία  με την  SAP HELLAS, έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο κέντρο επίλυσης 
προβλημάτων συμβατότητας που προκύπτουν από την επιλογή εξοπλισμού και λογισμικού 
διαφόρων κατασκευαστών και έχει συνάψει συμβόλαια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης με 



μεγάλο αριθμό κατασκευαστών όπως π.χ.  Compaq,  Hewlett Packard κ.λ.π., αναλαμβάνοντας για 
λογαριασμό τους την παροχή των σχετικών υπηρεσιών εγγύησης και τεχνικής κάλυψης.  
Παρατηρείται ότι η ανωτέρω εταιρία δραστηριοποιείται σε όλες τις επιμέρους αυτοτελείς σχετικές 
αγορές του κλάδου της πληροφορικής από άποψη προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θεωρούνται 
από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν, δηλ. στις αγορές α) υλικού 
εξοπλισμού (hardware) στην οποία περιλαμβάνονται οι servers, προσωπικοί υπολογιστές, σταθμοί 
εργασίας και τα περιφερειακά τους κ.λ.π. β) λογισμικού (software) που περιλαμβάνει τα 
λειτουργικά προγράμματα, τα εργαλεία εφαρμογών κ.λ.π. γ) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής: 
όπως επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, συντήρησης, παροχής συμβουλών, εγκατάστασης 
προγραμμάτων, εκπαίδευσης προσωπικού κ.λ.π. δ) ειδών μηχανογράφησης και αναλώσιμων ειδών 
και ε) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και λοιπού συναφούς εξοπλισμού γραφείου. 
Στις ανωτέρω αγορές η INFO QUEST δραστηριοποιείται και μέσω άλλων εταιριών στις οποίες είτε 
είναι ο πλειοψηφών μέτοχος (θυγατρικές) είτε μετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με σημαντικό 
ποσοστό. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εταιρίες DECISION S.A με ποσοστό 100%, η 
HELLAS ON LINE A.E. με ποσοστό 100 %, η QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ με 100%, η CD 
QUEST με 51 % και η INTELLTECH S.A.  με 96,67 %. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται 
οι εταιρίες ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕ με ποσοστό 33,5 %, η AMERICAN COMPUTERS ENGINEERS 
HELLAS με 35 %, η ERGODATA S.A. με 33,48 %, η ACS S.A με 47 %, η UNIFON Α.Ε. με 
11,25 % κ.λ.π. 
Η έτερη συμμετέχουσα στην υπό εξέταση συναλλαγή εταιρία «ACOM», δραστηριοποιείται και 
αυτή σε όλες τις ανωτέρω επιμέρους σχετικές αγορές του κλάδου της πληροφορικής ασχολούμενη, 
με την αντιπροσώπευση, εμπορία, μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση, κατασκευή, συναρμολόγηση, 
συντήρηση, επισκευή των συσκευών, παρελκόμενων περιφερειακών υλικών, αναλώσιμων, 
λογισμικού, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ταμειακών μηχανών, ενσύρματης και 
ασύρματης τηλεπικοινωνίας κ.λ.π.  
Στην ελληνική επικράτεια, η οποία αποτελεί σε σχέση με τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες, την 
σχετική αγορά, από άποψη γεωγραφική, εφόσον σ’ αυτήν προσφέρονται υπό επαρκώς ομοιογενείς 
συνθήκες, οι συμμετέχουσες στην συναλλαγή εταιρίες πραγματοποίησαν το έτος 1998 κύκλο 
εργασιών, η μεν «INFO QUEST» 34.531.955.391 δρχ. ή 104.169.423 Ευρώ, η δε  «ACOM» 
1.939.357.999 δρχ. ή 5.850.286 Ευρώ. 
Στην εθνική αγορά το ίδιο έτος, οι εν λόγω εταιρίες INFO QUEST και ACOM πραγματοποίησαν 
στις ανωτέρω επιμέρους σχετικές αγορές πληροφορικής τα εξής μερίδια, στην αγορά εξοπλισμού 
πληροφορικής 19,5 % και 1,18 % αντίστοιχα, στην αγορά λογισμικού 7,0% και 0,04 % αντίστοιχα, 
στην αγορά παροχής υπηρεσιών 3,1 % και 0,03 % αντίστοιχα, στις δε λοιπές αγορές πάρα πολύ 
μικρά ποσοστά μεριδίων. 
Με την προσυμφωνηθείσα ως άνω εξαγορά μετοχών της εταιρίας ACOM, και μετά από την 
ολοκλήρωση της, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους αυτής, όπως περιληπτικά προεκτίθενται, 
αποκτάται κοινός έλεγχος επί της εν  λόγω εταιρίας από τον κύριο μέτοχο αυτής Αντώνιο Κουφάκη 
και από την εξαγοράζουσα εταιρία INFO QUEST, εφόσον καθένας από αυτούς θα έχει τη 
δυνατότητα αναστολής ενεργειών, που καθορίζουν την επιχειρηματική στρατηγική της εταιρίας, 
αφού για τη λήψη κάθε σχετικής απόφασης θα πρέπει να συμφωνούν.  
Επομένως, η με το  ως άνω προσύμφωνο καταρτισθείσα συναλλαγή συνιστά συγκέντρωση κατά 
την έννοια των αναφερομένων στην αρχή διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του ν.703/77, όπως 
ισχύει, ενόψει όμως του γεγονότος ότι από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις η ACOM, 
πραγματοποίησε το έτος 1998 κύκλο εργασιών κάτω των 7.000.000 Ευρώ και ότι αμφότερες 



πραγματοποίησαν συνολικά σε κάθε μία από τις επιμέρους σχετικές αγορές των προϊόντων και 
υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση μερίδια αγοράς κάτω του 25%, συνάγεται ότι η 
συγκέντρωση αυτή δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1 του ανωτέρω νόμου, όπως 
τροποποιηθείς ισχύει. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Αποφαίνεται ότι η από 3.8.1999 συμφωνηθείσα μεταξύ αφενός της εταιρείας ΑΚΟΜ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και των μετόχων της  Αντωνίου 
Κουφάκη και Ειρήνης Μετρίδου και αφετέρου της εταιρείας  INFO QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  και του Ιωάννη Μάλαμα, Γεωργίου 
Παπαδόπουλου και Μιχαήλ Γαλουζίδη, συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 4β παραγρ. 1 του ν.703/77, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 2α Δεκεμβρίου 1999  
Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

         Ο Πρόεδρος 
 
Ο Συντάξας την Απόφαση 
         Σταύρος Αργυρόπουλος 
Βλάσιος Ασημακόπουλος 
 

Η Γραμματέας 
 

Αικατερίνη  Τριβέλη 
 

 
 
 
 
 


