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ΑΠΟΦΑΣΗ1 464/VΙ/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, με την 
εξής σύνθεση:  
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης  
Μέλη: Ανδρέας Μαρκάκης 

Ιωάννης Μπιτούνης 
Ασημάκης Κομνηνός 
Δημήτριος Λουκάς 
Βασίλειος Νικολετόπουλος 
Δημήτριος Δανηλάτος 
Δημήτριος Αυγητίδης 

Γραμματέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής 
Ε.Α.), αν και προσκληθέντα δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου 
κωλύματος. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/77, της έμμεσης απόκτησης ελέγχου από την ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «MIG») της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ 
ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (στο εξής «SINGULAR LOGIC»), μέσω της εταιρίας με την επωνυμία 
«MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο 
εξής «MIG TECHNOLOGY»). 
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, ο οποίος 
ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 7181/2.10.2009) της Υπηρεσίας και 
πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη μη απαγόρευση της 
από 3.8.2009 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν. 703/77, καθόσον 
δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά 
τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. 
Διασκέφθηκε επί της ως άνω υποθέσεως και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, 
το ισχύον νομικό πλαίσιο,  
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 
 

                                                 
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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I. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 

 

1. Η MIG λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία συμμετοχών και επενδύσεων, έχοντας ως κύριο 

αντικείμενο δραστηριότητας τις εξαγορές εταιριών, τις μετοχικές συμμετοχές και τις 

επενδύσεις (buy out and equity investments), τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Στη μετοχική σύνθεση της MIG συμμετέχουν η DUBAI FINANCIAL GROUP LIMITED 

LIABILITY COMPANY σε ποσοστό 17,80%, η IRF EUROPEAN FINANCE 

INVESTMENTS LTD σε ποσοστό 11,02% και το λοιπό επενδυτικό κοινό σε ποσοστό 71,18 

%. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου της MIG, υπολογισμένος σύμφωνα με το 

άρθρο 4στ ν. 703/77 ανήλθε, κατά το έτος 2008, σε 1.773.042.000 ευρώ, ενώ ο κύκλος 

εργασιών των επιχειρήσεων του Ομίλου στην ελληνική αγορά ανήλθε, κατά το ίδιο έτος, σε 

1.123.343.000 ευρώ. 

2. Ειδικά στην αγορά πληροφορικής (η οποία αποτελεί τη σχετική αγορά της υπό εξέταση 

πράξης), η MIG δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της εταιρίας «ΡΑΔΙΟ Α. 

ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής 

«ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ»), η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη λιανική και 

χονδρική εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών. 

3. Με το με ημ. αρ. πρωτ. 6026/3.8.2009 έγγραφο, η MIG γνωστοποίησε στη Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β ν. 703/77, την έμμεση απόκτηση 

ελέγχου της εταιρίας SINGULAR LOGIC, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους του 

χονδρικού εμπορίου Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού, υπολογιστών και λογισμικού και της 

παροχής συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού, μέσω της εταιρίας 

MIG TECHNOLOGY. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της SINGULAR LOGIC και των 

θυγατρικών της, υπολογισμένος σύμφωνα με το άρθρο 4στ ν. 703/77 ανήλθε, κατά το έτος 

2008,  σε 107.028.519 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της SINGULAR LOGIC 

και των θυγατρικών της στην ελληνική αγορά ανήλθε, κατά το ίδιο έτος, σε 105.353.401 

ευρώ. 

4. H MIG TECHNOLOGY συστήθηκε την 24.7.2009, με την αρχική επωνυμία […], ενώ έχει 

ως μοναδικό αντικείμενο εργασιών τη συμμετοχή της στη SINGULAR LOGIC. 

5. […]. 

6. Η γνωστοποιηθείσα Σύμβαση Μετόχων καταρτίσθηκε την 31.7.2009, μεταξύ της MIG, της 

εταιρίας TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED και του Ιωάννη 

Καρακαδά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της SINGULAR LOGIC. 
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7. […] Η MIG TECHNOLOGY δεν ελέγχει άλλες επιχειρήσεις και δεν έχει πραγματοποιήσει 

κύκλο εργασιών. 

8. Σε συνέχεια της απόκτησης από την MIG του ελέγχου της εταιρίας MIG TECHNOLOGY, 

την 3.8.2009, η MIG, μέσω της MIG TECHNOLOGY, απέκτησε χρηματιστηριακά κοινές 

ονομαστικές μετοχές της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας SINGULAR 

LOGIC και με τον τρόπο αυτό απέκτησε τον έμμεσο έλεγχό της, με ποσοστό συμμετοχής 

57,81% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου της τελευταίας. Προ της 

γνωστοποίησης και συγκεκριμένα την 28.7.2009, η MIG συμμετείχε σε ποσοστό 30,87% στη 

μετοχική σύνθεση της SINGULAR LOGIC, όπως δε δηλώνεται ρητά από τη γνωστοποιούσα 

εταιρία, το ανωτέρω ποσοστό συμμετοχής δεν εξασφάλιζε στη MIG έλεγχο επί της 

SINGULAR LOGIC, προ της γνωστοποιούμενης πράξης. 

9. Μετά τις κατά τα ανωτέρω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και τις καλύψεις τους από τις 

προαναφερθείσες εταιρίες, η MIG (Πλειοψηφών Μέτοχος) κατείχε το 63,20% του  

μετοχικού κεφαλαίου της MIG TECHNOLOGY, η δε εταιρία «GLOBAL EQUITY 

INVESTMENTS S.A» (Συμμετέχων Μέτοχος) κατείχε το 14,30% και η εταιρία «TOWER 

TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED» (Μειοψηφών Μέτοχος) κατείχε 

πλέον το 22,50% αυτού. 

10. Όπως ορίζεται στη γνωστοποιηθείσα σύμβαση, ο Πλειοψηφών Μέτοχος (MIG) και οι λοιποί 

μέτοχοι της SINGULAR LOGIC προτίθεντο να πωλήσουν και να μεταβιβάσουν, την 

3.8.2009, τις μετοχές της SINGULAR LOGIC που κατέχουν, στην εταιρία MIG 

TECHNOLOGY, με χειροκίνητη συναλλαγή (πακέτο), η οποία επρόκειτο να εκκαθαρισθεί 

με συμψηφιστική εγγραφή, στην τιμή των 3,08 ευρώ ανά μετοχή. Οι 25.160.100 μετοχές που 

κατέχουν αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,81% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 

ψήφου της SINGULAR LOGIC.  

11. Με την έγκριση της απόκτησης των μετοχών από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και 

την Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, ο Πλειοψηφών Μέτοχος (MIG), ο 

Συμμετέχων Μέτοχος («GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A») και ο Μειοψηφών 

Μέτοχος («TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED») θα είναι οι 

μόνοι μέτοχοι της MIG TECHNOLOGY, η οποία με τη σειρά της θα έχει άμεση συμμετοχή, 

με ποσοστό 57,81%  στη Θυγατρική (SINGULAR LOGIC). 

12. […] 

13. […] 
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14. Κατόπιν της εκκαθάρισης των υπό εξέταση συναλλαγών, της 3.8.2009, ο μοναδικός μέτοχος 

της SINGULAR LOGIC, με ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, είναι η  

MIG TECHNOLOGY (η οποία κατέχει ποσοστό ίσο με 57,81% του μετοχικού κεφαλαίου). 

15. Σημειώνεται ότι το πληροφοριακό δελτίο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της MIG 

TECHNOLOGY προς τους μετόχους της SINGULAR LOGIC εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς την 10.9.2009 και υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το με ημ. 

αρ. πρωτ. 6813/17.9.2009 έγγραφο. Σύμφωνα με το εν λόγω πληροφοριακό δελτίο, από τις 

4.8.2009 και μέχρι την 4.9.2009, η MIG TECHNOLOGY απέκτησε μέσω της 

χρηματιστηριακής αγοράς 12.814.848 μετοχές, σε τιμή ανά μετοχή που δεν υπερέβη το 

προσφερόμενο αντάλλαγμα (3,08 ευρώ/μετοχή). Επομένως, την 4.9.2009, η MIG 

TECHNOLOGY κατείχε συνολικά 37.974.948 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 

περίπου 87,25% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων 

ψήφου της SINGULAR LOGIC, ενώ απέμενε να αποκτήσει 5.549.062 μετοχές, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 12,75% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της 

SINGULAR LOGIC. 

 

II. ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

16. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β΄ ν. 703/77, συγκέντρωση πραγματοποιείται  

«όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση ή μια 

ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή 

τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων».  

17. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ίδιου 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 δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από:  

α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης,  

β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη 

σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης». 

18. Η υπό κρίση πράξη αφορά σε έμμεση απόκτηση ελέγχου της εταιρίας SINGULAR LOGIC 

από τη MIG, μέσω της άμεσης απόκτησης ελέγχου της εταιρίας MIG TECHNOLOGY. 

Αρχικά, την 31.7.2009, η MIG απέκτησε τον άμεσο έλεγχο της εταιρίας MIG 
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TECHNOLOGY, […]. Στη συνέχεια, την 3.8.2009, η MIG, μέσω της MIG TECHNOLOGY, 

απέκτησε χρηματιστηριακά 25.160.100 κοινές ονομαστικές μετοχές της εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας SINGULAR LOGIC και με τον τρόπο αυτό απέκτησε τον 

έμμεσο έλεγχό της, με ποσοστό συμμετοχής 57,81% στο μετοχικό κεφάλαιο και τα 

δικαιώματα ψήφου της τελευταίας. Η MIG, προ της γνωστοποίησης, διέθετε ποσοστό 

συμμετοχής 30,87% στην εταιρία SINGULAR LOGIC, το οποίο δεν της εξασφάλιζε τον 

έλεγχο επ’ αυτής. Κατά συνέπεια, δημιουργείται συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 

παρ. 2 εδ. β΄ ν. 703/77. 

19. Σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 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».  

20. Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, η υπό εξέταση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε 

προηγούμενη γνωστοποίηση, δεδομένου ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις που 

ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων, το έτος 2008, ανήλθε στην παγκόσμια αγορά σε ποσό που 

υπερβαίνει τα 150.000.000 ευρώ, ήτοι σε 1.880.070.519 ευρώ (συγκεκριμένα 1.773.042.000 

ευρώ για τον Όμιλο της MIG και 107.028.519 ευρώ για τη SINGULAR LOGIC και τις 

θυγατρικές της) και τα δύο συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη πραγματοποίησαν κύκλο 

εργασιών άνω των 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά (ο Όμιλος της MIG 1.123.343.000 

ευρώ και η SINGULAR LOGIC και οι θυγατρικές της 105.353.401 ευρώ). 

21. Η Σύμβαση Μετόχων μεταξύ της MIG, της «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS 

(OVERSEAS) LIMITED» και του Ιωάννη Καρακαδά καταρτίστηκε στις 31.7.2009 και η 

σχετική γνωστοποίηση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 3.8.2009, οπότε και κατετέθη το 

προβλεπόμενο από το νόμο παράβολο των 1.050 ευρώ. Όπως δε επιβάλλεται με το άρθρο 4β 

παρ. 6 ν. 703/77, η υπό εξέταση συγκέντρωση δημοσιεύτηκε στο φύλλο 24.081 (σελ. 48), της 

5.8.2009, της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ». 

22. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ ν. 703/77:  
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«1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση μόλις 

υποβληθεί η σχετική γνωστοποίηση. […] 

3. Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 

δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές στις 

οποίες αφορά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφαση 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». 

23. Η Γ.Δ.Α., με την υποβολή της γνωστοποίησης (ημ. αρ. πρωτ. 6026/3.8.2009), εξέτασε τον 

υποβληθέντα φάκελο και επειδή διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα προσκομισθέντα στοιχεία, 

ζητήθηκε η παροχή στοιχείων για τη συμπλήρωση του φακέλου (επιστολή με αριθ. πρωτ. 

οικ. 6142/7.8.2009). Η γνωστοποιούσα προσκόμισε τα εν λόγω στοιχεία στις 17.8.2009. Στη 

συνέχεια, και επειδή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν θεωρήθηκαν επαρκή για την 

αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης, η Γ.Δ.Α., στις 1.9.2009, προέβη σε 

αποστολή νέας επιστολής παροχής πρόσθετων και διευκρινιστικών στοιχείων προς τη 

γνωστοποιούσα (επιστολή με αρ. πρωτ. οικ. 6452/01.09.2009). Η γνωστοποιούσα εταιρία 

παρείχε τα πρόσθετα στοιχεία με την με ημ. αριθ. πρωτ. 6670/10.09.2009 επιστολή της. 

 

III. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 
24. Κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 ν. 703/77, 
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«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 ένα σημαντικό σε 

συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως 

με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης».  

25. Προκειμένου να ελεγχθεί αν ορισμένη συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον 

ανταγωνισμό, πρέπει να οριστούν οι επηρεαζόμενες αγορές και στη συνέχεια να εξετασθούν 

οι συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτές. 

26. 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, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. Για την 

εξέταση της υπό κρίση συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά θεωρείται, καταρχήν, η ευρύτερη 

αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, όπου δραστηριοποιούνται και τα δύο 

συμμετέχοντα μέρη. Ειδικότερα, στην εν λόγω αγορά, συμμετέχει η SINGULAR LOGIC, 

τόσο απευθείας όσο και μέσω των θυγατρικών της επιχειρήσεων, ενώ η MIG 

δραστηριοποιείται μόνο μέσω της θυγατρικής της επιχείρησης, ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ.  

27. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 454/V/2009 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην 

αγορά αυτή  διακρίνονται οι εξής επιμέρους αγορές:  

α) διανομής υλικού εξοπλισμού πληροφορικής (hardware), στην οποία ενδεικτικά 

περιλαμβάνονται: servers, προσωπικοί υπολογιστές, σταθμοί εργασίας και τα 

περιφερειακά τους, υλικός εξοπλισμός επικοινωνίας δεδομένων κ.λπ., 

β) ανάπτυξης λογισμικού (software), η οποία περιλαμβάνει τα λειτουργικά 

προγράμματα και εργαλεία εφαρμογών, καθώς και το λογισμικό εφαρμογών, 

γ) προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμογής και εγκατάστασης, η οποία 

αφορά στη συνδυασμένη πώληση μηχανικού εξοπλισμού (hardware), λογισμικού 

(software) και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (value added services), δηλαδή 

υπηρεσιών εφαρμογής και εγκατάστασης (εξοπλισμού και λογισμικού), υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης, στα πλαίσια, κατά κανόνα, 

μικτών συμβάσεων προμήθειας και έργου, και  

δ) παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, όπως εγκατάσταση προγραμμάτων, συντήρηση, 

επίλυση τεχνικών προβλημάτων, παροχή συμβουλών, εκπαίδευση και κατάρτιση των 

ενδιαφερόμενων προσώπων κ.λπ. 

28. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή, στην οποία οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 
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ανταγωνισμού. Εν προκειμένω, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί το 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας, δεδομένου ότι οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν 

να πωλήσουν τα προϊόντα τους υπό ομοιόμορφες συνθήκες ανταγωνισμού σε ολόκληρη την 

επικράτεια της χώρας. 

29. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των γνωστοποιούμενων συγκεντρώσεων και συγκέντρωσης 

των απαιτούμενων πληροφοριών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 4β παρ. 5 ν. 

703/77, όρισε με την υπ’ αριθμ. 303/V/2006 Απόφασή της, στο Τμήμα 6 των Παραρτημάτων 

Ι και ΙΙ, ότι τα γνωστοποιούντα μέρη υποχρεούνται να προσδιορίσουν τις επηρεαζόμενες 

αγορές, δηλ. τις σχετικές αγορές που είναι πιθανό να επηρεαστούν από τη γνωστοποιούμενη 

πράξη.  

30. 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). 

31. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι τα μερίδια των συμμετεχουσών στην υπό 

κρίση πράξη επιχειρήσεων, τόσο στην ευρύτερη αγορά της πληροφορικής όσο και στις 

επιμέρους αγορές αυτής, είναι χαμηλά και, σε κάθε περίπτωση, δεν ξεπερνούν αθροιστικά τα 

όρια που τίθενται για το χαρακτηρισμό των συγκεκριμένων αγορών ως επηρεαζόμενων. 

Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην υπό εξέταση συγκέντρωση. 

32. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη γνωστοποίηση, δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν τα 

μερίδια αγοράς των εταιρειών πώλησης ηλεκτρικών ειδών ειδικά στην αγορά της 

πληροφορικής και στις επιμέρους αγορές αυτής, καθώς οι πωλήσεις των εταιρειών του 

συγκεκριμένου κλάδου περιλαμβάνουν, επιπλέον, πολλά διαφορετικά προϊόντα (όπως, για 

παράδειγμα, ηλεκτρικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, τα μερίδια 
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αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στο 

υποβληθέν έντυπο γνωστοποίησης, αναφέρονται, για τη μεν SINGULAR LOGIC στην 

αγορά πληροφορικής, για τη δε MIG (μέσω της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ) στην αγορά πώλησης 

ηλεκτρικών ειδών γενικότερα.  

33. Έτσι, σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα εταιρία, το μερίδιο της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ στην 

αγορά πώλησης ηλεκτρικών ειδών ανέρχεται σε 2%, ενώ το μερίδιο της SINGULAR LOGIC 

στην αγορά της πληροφορικής ανέρχεται σε 4,1%. Ειδικά για το μερίδιο αγοράς της 

SINGULAR LOGIC, σημειώνεται ότι αυτό έχει υπολογιστεί κατόπιν σχετικής έρευνας που 

πραγματοποίησε η γνωστοποιούσα εταιρία στο διαδίκτυο και στον τύπο, η οποία έλαβε 

υπόψη τις κυριότερες και πιο γνωστές εταιρίες πληροφορικής, καθώς η εταιρία δε γνωρίζει 

κάποια επίσημη πηγή στην οποία να περιλαμβάνονται όλες οι εταιρίες πληροφορικής, ενώ 

θεωρεί ότι η συμπερίληψη και άλλων μικρότερων εταιρειών πληροφορικής θα οδηγούσε σε 

μείωση του μεριδίου αγοράς της SINGULAR LOGIC. 

34. Η Γ.Δ.Α., μετά την εξέταση των ανωτέρω (μη συγκρίσιμων) στοιχείων και προκειμένου να 

αποκτήσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και των μεριδίων που κατέχουν σε αυτήν 

τα συμμετέχοντα στη συγκέντρωση μέρη, προέβη σε αποστολή επιστολής προς τη 

γνωστοποιούσα εταιρία, με την οποία ζητήθηκε η παροχή πρόσθετων στοιχείων (επιστολή με 

αριθ. πρωτ. οικ. 6142/07.08.2009). Τα ως άνω στοιχεία προσκομίστηκαν από τη 

γνωστοποιούσα στις 17.08.2009. Στη συνέχεια και επειδή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν 

δεν θεωρήθηκαν επαρκή για την αξιολόγηση της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης, εστάλη 

νέα επιστολή (αριθ. πρωτ. οικ. 6452/01.09.2009), με την οποία ζητήθηκαν πρόσθετα 

έγγραφα και περαιτέρω διευκρινήσεις. 

35. Η MIG, στην απαντητική επιστολή της (ημ. αριθ. πρωτ 6670/10.09.2009), αναφέρει ότι 

αναφορικά με την ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ, δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες μεριδίων 

αγοράς πληροφορικής των εταιρειών ηλεκτρικών ειδών, καθώς οι διάφορες εταιρίες 

συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά προϊόντα σε αυτή την αγορά, όπως για παράδειγμα προϊόντα 

κινητής τηλεφωνίας, με συνέπεια να μην υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία. Επαναλαμβάνει ότι 

το μερίδιο αγοράς της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ μεταξύ των εταιρειών ηλεκτρικών ειδών 

ανέρχεται μόλις σε 2% και ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι γνωστοί παράγοντες που θα 

δικαιολογούσαν την εκτίμηση ότι το μερίδιο αγοράς της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ στην 

επιμέρους αγορά της λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 

εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού είναι υψηλότερο του μεριδίου 

ηλεκτρικών ειδών. 
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36. Στην ίδια απαντητική επιστολή αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του οδηγού ΕΙΤΟ 

(European Information Technology Observatory), τα μερίδια αγοράς της SINGULAR 

LOGIC, για το έτος 2008, διαμορφώνονται σε 1,59% για τη διανομή υλικού εξοπλισμού 

πληροφορικής (hardware), 2,52% για την ανάπτυξη λογισμικού (software), 7,43% για την 

παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και 4,15% για την ευρύτερη αγορά πληροφορικής. 

37. Ταυτόχρονα με την αποστολή της δεύτερης επιστολής προς τη γνωστοποιούσα εταιρία, για 

την παροχή πρόσθετων και διευκρινιστικών στοιχείων και προς το σκοπό της πληρέστερης 

κατανόησης της σχετικής αγοράς της υπό εξέταση συγκέντρωσης, η Γ.Δ.Α. προέβη στην 

αποστολή επιστολών παροχής στοιχείων προς ανταγωνιστές των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση εταιρειών και συγκεκριμένα στις ανταγωνίστριες της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

εταιρίες, ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ (επιστολή με αριθ. πρωτ. οικ. 6459/01.09.2009), MEDIA MARKT 

(επιστολή με αριθ. πρωτ. οικ. 6460/01.09.2009), EXPERT (επιστολή με αριθ. πρωτ. οικ. 

6461/01.09.2009) και ΠΛΑΙΣΙΟ (επιστολή με αριθ. πρωτ. οικ. 6462/01.09.2009), και στις 

ανταγωνίστριες της SINGULAR LOGIC εταιρίες, ALTEC ABEE (επιστολή με αριθ. πρωτ. 

οικ. 6463/01.09.2009), INFO QUEST AEBE (επιστολή με αριθ. πρωτ. οικ. 6464/01.09.2009) 

και UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε (επιστολή με αριθ. πρωτ. οικ. 

6465/01.09.2009). 

38. Με τις συγκεκριμένες επιστολές, ζητήθηκε από κάθε εταιρία να αναφέρει το μερίδιό της 

στην ευρύτερη αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και σε 

συγκεκριμένες επιμέρους αγορές αυτής, τους ανταγωνιστές της στις εν λόγω αγορές και τα 

αντίστοιχα μερίδια τους σε αυτές και ειδικότερα, τα μερίδια των εταιρειών MIG (η οποία 

δραστηριοποιείται στην αγορά πληροφορικής μέσω της ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ) και 

SINGULAR LOGIC. Επίσης, ζητήθηκε από την κάθε εταιρία να εκφράσει τις απόψεις της 

σχετικά με το αν, με την πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας πράξης, θα δημιουργηθούν 

εμπόδια στην ευρύτερη αγορά και στη λειτουργία του ανταγωνισμού. 

39. Στις απαντήσεις τους οι εν λόγω εταιρίες τόνισαν ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 

μερίδια αγοράς των εταιρειών ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ και SINGULAR LOGIC, τόσο στην 

ευρύτερη αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής όσο και στις επιμέρους 

αγορές. Επίσης, εκτίμησαν ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη δε θα δημιουργήσει σημαντικά 

εμπόδια στον ανταγωνισμό. 

40. Δεδομένου του χαμηλού ύψους των ανωτέρω μεριδίων (τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, 

υπολείπονται, αθροιστικά, των ορίων που τίθενται για το χαρακτηρισμό των σχετικών 

αγορών της συγκέντρωσης ως επηρεαζόμενων) και λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτιμήσεις 

των ανταγωνιστών των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση μερών, ως προς τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα της υπό κρίση πράξης, εκτιμάται ότι αυτή δεν θα επηρεάσει τις συνθήκες 

ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. 

41. Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά 

τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών τμήμα της. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιτρέπει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, 
γνωστοποιηθείσα την 3.8.2009 (ημ. αρ. πρωτ. 6026) συγκέντρωση της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», αναφορικά με την έμμεση απόκτηση ελέγχου της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «MIG 
TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δεδομένου 
ότι η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά. 
 
Η απόφαση εκδόθηκε την 8η Οκτωβρίου 2009. 
 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 

 
       Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάκτης της Απόφασης 
 Δημήτριος Κυριτσάκης 

       Ασημάκης Κομνηνός  
 

Η Γραμματέας 
 

Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 


