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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.  593/2014

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της 

οδού Κότσικα 1
Α
, Αθήνα, τη 10

η
 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, με την εξής 

σύνθεση: 

Πρόεδρος:  Δημήτριος Κυριτσάκης 

Μέλη:      Νικόλαος Νικολαΐδης (Εισηγητής), 

                Φραγκίσκος Αρμάος και 

                Ιωάννης Αυγερινός. 

Γραμματέας:  Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα 

άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με 

την επωνυμία «Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.» από την εταιρία με την επωνυμία 

«Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών». 

Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή, Νικόλαο 

Νικολαΐδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7359/8.10.2014 Έκθεσή του και 

πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ΄ αυτή, την έγκριση της από 5.9.2014 (αριθ. 

πρωτ. 6374) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση από την εταιρία 

«Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» του αποκλειστικού ελέγχου 

επί της εταιρίας «Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το 

συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες 

αφορά. 

                                                 

 Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δύο επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά: (1) Έκδοση για την εταιρία «Vodafone 

ΑΕ» και (2) Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα 

απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του 

αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, 

και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). Όπου ήταν 

δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές 

(εντός […]). 
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Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη επί της ως 

άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του Εισηγητή αυτής, Νικολάου Νικολαΐδη, ο οποίος δεν έλαβε 

μέρος στην ψηφοφορία, και, αφού έλαβε υπόψη την έκθεση του αρμόδιου Εισηγητή, όλα τα 

στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό 

πλαίσιο,  

                                       ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

A. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 

1. Στις 5.9.2014 με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6374 έγγραφο, η εταιρία «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική 

Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής και Vodafone ή γνωστοποιούσα) γνωστοποίησε στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού (εφεξής και ΕΑ) σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύουν, την 

απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρίας «Hellas Online Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες Α.Ε.» (εφεξής και HOL). 

2. Πιο συγκεκριμένα, δυνάμει της από 22/8/2014 σύμβασης για την πώληση και αγορά […] κοινών 

ονομαστικών μετοχών και […] προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της HOL (εφεξής «η σύμβαση»), 

η Vodafone, που σήμερα κατέχει το 18,4% του μετοχικού κεφαλαίου της HOL, θα αποκτήσει την 

πλήρη κυριότητα και τον αποκλειστικό έλεγχο επί ποσοστού 72,7% των μετοχών έκδοσης της HOL, 

ήτοι η συνολική της συμμετοχή στο μ.κ. της HOL θα ανέλθει σε  ποσοστό 91,2%1. Το συνολικό τίμημα 

της μεταβίβασης ανέρχεται στο ποσό των […]. 

3. Η εν λόγω γνωστοποιηθείσα πράξη γνωστοποιήθηκε εμπροθέσμως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο 

φάκελος συμπληρώθηκε στις 22.9.2014, ημερομηνία  κατά την οποία θεωρείται ότι η γνωστοποίηση 

υποβλήθηκε προσηκόντως. 

Β. ΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Β.1 Vodafone (εξαγοράζουσα - γνωστοποιούσα Εταιρία) 

4. Η Vodafone εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 

και υπηρεσιών επικοινωνίας, καθώς και στην αγορά παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής 

πλατφόρμας. Είναι μέλος του ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους κινητής 

επικοινωνίας παγκοσμίως. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχει η VODAFONE GROUP PLC […] με 

ποσοστό 99,878% και το επενδυτικό κοινό με 0,122%. 

Β.2 HOL (Εταιρία-Στόχος) 

5. Η HOL εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται στις αγορές παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

ευρυζωνικών υπηρεσιών2 (broadband), σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεοπτικής 

                                                 
1
 Ως προς το εναπομείναν 8,8% του μετοχικού κεφαλαίου της HOL, το οποίο διατίθεται μέσω δημόσιας εγγραφής, η 

Vodafone σκοπεύει να προβεί σε δημόσια πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (η οποία μάλιστα 

καθίσταται υποχρεωτική κατ’ άρθρο 7 του προαναφερόμενου νόμου) για την απόκτησή του, μετά την ολοκλήρωση της 

υπό κρίση συναλλαγής.  
2
 Βάσει του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 ως ευρυζωνικές υπηρεσίες ορίζονται οι «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

που αναφέρονται σε μία μέθοδο μετάδοσης σήματος, η οποία περιλαμβάνει ή διαχειρίζεται ένα σχετικά ευρύ φάσμα 
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πλατφόρμας. Η HOL ελέγχεται από την Intracom Holdings,  ενώ οι μετοχές της ανήκουν σήμερα στη 

Vodafone κατά 18,432%, στην WEI κατά 15,508%, στην Intracom Holdings (άμεσα ή έμμεσα) κατά  

57,242%3 και σε άλλους επενδυτές κατά 8,818%.   

Β.3 Κύκλοι Εργασιών 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 

 ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε. ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

Vodafone €708.339.000 […] […] 

HOL €227.358.302 €227.358.302 €227.358.302 

Γ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Γ.1 Σχετική Αγορά Προϊόντος 

6. Κατά την άποψη της γνωστοποιούσας, στη βάση προηγούμενων αποφάσεων της ΕΕΤΤ και της ΕΑ4, οι 

ευρύτερες αγορές που αφορά η συγκέντρωση είναι οι εξής: 

Α) αγορά παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 

Β) αγορά παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, 

Γ) αγορά παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο και παροχής υπηρεσιών ευρυζωνικής 

πρόσβασης (broadband) και 

Δ) αγορά παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας. 

Από τις προαναφερόμενες αγορές, οι τρεις πρώτες ανήκουν στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ5. Όσον 

αφορά τον ορισμό της υπό Δ σχετικής αγοράς, η γνωστοποιούσα υιοθετεί την οριοθέτηση της ΕΑ στην 

απόφαση 538/VII/2012, σύμφωνα με την οποία η παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής 

πλατφόρμας αποτελεί διακριτή και επόμενου σταδίου αγορά σε σχέση με την αγορά παραγωγής και 

απόκτησης τηλεοπτικού περιεχομένου.  

7. Με βάση τα παραπάνω, μοναδική εξεταστέα σχετική με την υπό κρίση πράξη αγορά είναι αυτή της 

παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας.  

Γ.2 Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

                                                                                                                                                                  
συχνοτήτων». 
3
 Διευκρινίζεται ότι η Intracom Holdings κατέχει άμεσα το 53,276% των κοινών μετοχών της HOL ενώ 3,966% αυτών 

κατέχεται από τις θυγατρικές της Intrasoft International S.A.-Ελληνικό Υποκατάστημα ([…]%), Intrasoft International 

S.A. ([…]%), Duckelco Holdings Co Limited ([…]%) και Ingrenelco Trading Co Limited ([…]%). 
4
 Απόφαση ΕΕΤΤ 399/1 (ΦΕΚ 1376/Β/2006) επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών 

«COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» και «MOBILBEEP Ε.Π.Ε.», απόφαση 

ΕΑ 409/V/2008 επί της προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (FORTHNET Α.Ε.) και 

«MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.» και απόφαση ΕΑ 538/VII/2012 επί της καταγγελίας του ΟΤΕ Α.Ε. 

κατά των συμφωνιών μεταξύ της FORTHNET Α.Ε. και ελεύθερα μεταδιδόμενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών 

πανελλήνιας εμβέλειας. 
5
 Σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 υπό Α στ. μθ και 12 υπό στ. α και στ του ν. 4070/2012. Σημειώνεται ότι σε σχέση με την 

εν λόγω συγκέντρωση η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 733-047/18.9.2014 απόφαση. 
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8. Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί το 

σύνολο της ελληνικής επικράτειας, περιοχή στην οποία οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. 

Γ.3 Μέγεθος και Μερίδια Αγοράς 

9. Για τη σχηματοποίηση της ως ανωτέρω σχετικής αγοράς και την ακριβή απεικόνιση των μεριδίων 

αγοράς στάλθηκαν επιστολές προς τις συμμετέχουσες σε αυτήν εταιρίες. Από τις απαντήσεις που 

λήφθηκαν προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Εταιρία Έσοδα 2013 (σε ευρώ) Μερίδιο αγοράς 

Multichoice (Forthnet)6 […] [75-85%] 

ΟΤΕ […] [15-25%] 

HOL […] [0-5%] 

On Telecoms […] [0-5%] 

Vodafone […] [0-5%] 

Cosmote7 […] [0-5%] 

Wind8 […] [0-5%] 

Cyta9 […] [0-5%] 

ΣΥΝΟΛΟ […] 100% 

Η παρουσία των Vodafone και HOL, τόσο ως αυτόνομων εταιριών όσο και ως ενιαίας οντότητας μετά 

την ολοκλήρωση της υπό εξέταση πράξης, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και η επίδρασή τους στον 

ανταγωνισμό στη σχετική αγορά ελάχιστη. Σε ερώτηση της ΓΔΑ για τις επιπτώσεις της παρούσας 

συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά, καμία εκ των δραστηριοποιούμενων στη σχετική 

αγορά εταιριών δεν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπό κρίση πράξη είναι πιθανό να περιορίσει τον 

ανταγωνισμό στην αγορά αυτή. 

Δ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Δ.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

Δ.1.1 Χαρακτηρισμός της υπό κρίση πράξης 

10. Εν προκειμένω, η Vodafone θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της HOL 

από 18,4%, που κατείχε μέχρι σήμερα, σε 91,2%. Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση απόκτησης από τη 

Vodafone του αποκλειστικού ελέγχου επί της HOL, η οποία πραγματοποιείται μέσω της απόκτησης από 

την πρώτη της πλειοψηφίας των μετοχών της τελευταίας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου και ως εκ 

τούτου της δυνατότητας καθοριστικής επίδρασης στα όργανα και άρα στη δραστηριότητα της 

αποκτώμενης. Σημειωτέον ότι το δικαίωμα ελέγχου απορρέει από τις κοινές μετοχές που αποκτά η 

                                                 
6
 Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών της υπηρεσίας NOVA λήφθηκαν υπόψη όλα τα σχετικά έσοδα που 

προσκομίστηκαν από την εταιρία (συνδρομές, διαφήμιση, πώληση δικαιωμάτων, πώληση nova magazine, λοιπά έσοδα) 

εκτός από τα έσοδα από την πώληση αποκωδικοποιητών, τα οποία θεωρήθηκαν ως μέρος διακριτής αγοράς (πώλησης 

hardware). […] 
7
 […]. 

8
 […] 

9
 […] 
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Vodafone δυνάμει της υπό εξέταση πράξης, καθώς οι προνομιούχες μετοχές της HOL που επίσης 

αποκτά η Vodafone με την ίδια πράξη δεν της παρέχουν δικαίωμα ψήφου ούτε είναι μετατρέψιμες σε 

κοινές μετοχές. Συνεπώς, η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 

5 παρ. 2 του ν. 3959/2011. 

Δ.1.2 Αρμοδιότητα της ΕΑ 

11. Βάσει των προαναφερόμενων κύκλων εργασιών που πραγματοποιούν οι συμμετέχουσες στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεις, η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν έχει κοινοτική διάσταση (άρθρο 1 παρ. 2 και 

3 του Κανονισμού 139/2004). Ωστόσο, εν προκειμένω πληρούνται τα ποσοτικά κατώφλια που τίθενται 

με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011. Συνεπώς, η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη 

γνωστοποίηση ενώπιον της ΕΑ. 

Δ.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Δ.2.1. Εξέταση ενδεχόμενης εφαρμογής του ν. 3592/2007 

12. Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική τροποποίηση του ν. 3592/200710 η διαπίστωση της συγκέντρωσης 

ελέγχου για τα μη ενημερωτικά μέσα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με τις διατάξεις του ν. 3959/2011. 

Δεδομένου ότι η υπηρεσία συνδρομητικής πλατφόρμας της HOL, η οποία αποτελεί απλώς το τεχνικό 

όχημα προκειμένου να φτάσει στους τελικούς καταναλωτές το περιεχόμενο των τηλεοπτικών καναλιών, 

δεν περιλαμβάνει την παραγωγή πρωτότυπου ενημερωτικού προγράμματος, αλλά μόνο την 

αναμετάδοση τηλεοπτικού περιεχομένου (κατά βάση ψυχαγωγικού), προκύπτει ότι η εν λόγω 

γνωστοποίηση πρέπει να εξεταστεί αποκλειστικά με βάση τις διατάξεις του ν. 3959/2011. 

Δ.2.2. Ουσιαστική αξιολόγηση συγκέντρωσης 

13. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες Vodafone και HOL συμμετέχουν στην ίδια σχετική 

αγορά, αυτή της παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας. Η Vodafone συμμετέχει 

στην εν λόγω αγορά μέσω της υπηρεσίας mobile tv που προσφέρει στους συνδρομητές της (υπηρεσία 

τηλεοπτικής πλατφόρμας μέσω κινητών ηλεκτρονικών συσκευών). Αντίστοιχα, η υπηρεσία 

συνδρομητικής πλατφόρμας της HOL, αποτελεί το τεχνικό όχημα για να φτάσει στους τελικούς 

καταναλωτές το περιεχόμενο των τηλεοπτικών καναλιών. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες που προσφέρουν 

                                                 
10 

Βλ. το άρθρο 6 του ν. 4279/2014 (ΦΕΚ Α΄ 158/8.8.2014). Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 3592/2007 

αντικαθίσταται με την παρ. 5β του προαναφερόμενου άρθρου του ν. 4279/2014 ως εξής: «Η διαπίστωση της 

συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των ενημερωτικών Μέσων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, λαμβάνει χώρα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί ελεύθερου 

ανταγωνισμού, ενώ η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου σε μη ενημερωτικά Μέσα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με 

τις διατάξεις του ν. 3959/2011». Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, στην οποία παραπέμπει η ως 

άνω παρ. 2, «Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα ενημερωτικά Μέσα 

κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου αυτού …», η δε διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5 του ιδίου 

νόμου ορίζει την έννοια των ενημερωτικών και μη μέσων ως εξής: «… Ως ενημερωτικά μέσα νοούνται εκείνα των 

οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και 

ενημερωτικές εκπομπές, όπως πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας … Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται αυτά, το 

πρόγραμμα των οποίων δεν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και αφορά αποκλειστικά σε ειδικούς τομείς ψυχαγωγίας και 

επιμόρφωσης, με περιεχόμενο, όπως μουσικό, αθλητικές μεταδόσεις με ή χωρίς σχολιασμό αθλητικών ειδήσεων, προβολή 

ταινιών, εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ ή παιδικές εκπομπές, περιλαμβανομένων και των μέσων που μεταδίδουν αποκλειστικά 

τηλεπωλήσεις …». 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

                                                                                                                                                        ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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τα μέρη δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή πρωτότυπου προγράμματος, αλλά μόνο την αναμετάδοση 

τηλεοπτικού περιεχομένου. Τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των δύο εταιριών στη μοναδική αγορά που 

αναλύεται στην παρούσα εισήγηση υπολείπονται του 15%. Ως εκ τούτου, δεν υφίστανται 

επηρεαζόμενες αγορές, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων. 

14. Ειδικότερα, η Vodafone συνεπεία της εν λόγω απόκτησης ελέγχου θα αυξήσει το μερίδιό της στην ως 

άνω αγορά από […]% σε […]%, ήτοι μόλις κατά […]%. Σημειωτέον ότι στην ίδια αγορά 

δραστηριοποιούνται οι εταιρίες MULTICHOICE και ΟΤΕ με μερίδια που υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό 

της νέας οντότητας ([…]% και […]% αντίστοιχα). Ως εκ τούτου, η υπό κρίση πράξη δεν αναμένεται να 

δημιουργήσει εμπόδια στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό μέσω της δημιουργίας ή ενίσχυσης 

δεσπόζουσας θέσης. Πέραν τούτου, με τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν επέρχεται κάποια 

σημαντική δομική αλλαγή στην αγορά, λόγω της αμελητέας προσαύξησης μεριδίων αγοράς . Συνεπώς η 

υπό κρίση πράξη δεν αναμένεται να επηρεάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά παροχής 

υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεοπτικής πλατφόρμας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 23/9/2014 

κλήρωση, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα, κατ’ 

άρθρο 6 παρ. 1 επ. του ν. 3959/2011, συγκέντρωση που προκύπτει από την απόκτηση από την 

εταιρία «Vodafone Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» του αποκλειστικού 

ελέγχου επί της εταιρίας «Hellas Online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Α.Ε.», δεδομένου ότι η εν 

λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3959/2011, 

δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του 

ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

Η απόφαση εκδόθηκε τη 10
η
 Οκτωβρίου 2014.  

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του 

ν. 3959/2011. 

                                            

         Ο Πρόεδρος 

 

 Ο Συντάκτης της Απόφασης                                                    Δημήτριος Κυριτσάκης 

 

       Δημήτριος Κυριτσάκης 

                                                   

   Η Γραμματέας 

                                        

                                                         Παρασκευή Α. Ζαχαριά 


