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ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23η Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, με την 
εξής σύνθεση: 
Προεδρεύων:   Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη:  Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα 

Στράτου,   
  Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ιωάννη 

Σαμέλη, 
  Χρήστος Κωνσταντάτος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Δημητρίου 

Γιαννέλη, και 
  Χαράλαμπος Τσιλιώτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας 

Αλεξανδρίδου 
Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Τμήμα 
Α΄, αν και προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου 
κωλύματος. 
Γραμματέας:  Κορίνα Κασαλιά, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-Ανίτας 

Ραφτοπούλου. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 28.3.2008 προηγούμενης 
γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς 
του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)» από την εταιρεία 
«STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (STAR 
INVESTMENTS Α.Ε.)». 
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε ο Γενικός Εισηγητής Ιωάννης Μιχαήλ, 
Προϊστάμενος της Β΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
(εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη με αριθ. πρωτ. οικ. 3806/9.6.2008 γραπτή 
εισήγηση της Υπηρεσίας και με βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, πρότεινε 
να επιτραπεί η από 28/3/2008 γνωστοποιηθείσα εξαγορά του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)» από την εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (STAR INVESTMENTS Α.Ε.)». 
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,  

                                                 
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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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
Ι.1. Στις 28/03/08 με το υπ΄ αριθ πρωτ. 1995 έγγραφο, η εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο και εφεξής «STAR 
INVESTMENTS» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4β 
παρ. 1 του Ν. 703/77 περί «ελέγχου μονοπωλίων, ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού» και το άρθρο 3 παρ. 7 του νόμου Ν. 3592/07 περί «συγκέντρωσης και 
αδειοδότησης Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», την επικείμενη 
εξαγορά του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο και εφεξής 
«STAR CHANNEL».  
Συγκεκριμένα, πρόκειται για συγκέντρωση με τη μορφή υπαγωγής της ανώνυμης εταιρείας 
«STAR CHANNEL» στην ανώνυμη εταιρεία συμμετοχών (holding) «STAR 
INVESTMENTS». Σύμφωνα με το έντυπο γνωστοποίησης (σελ. 1), με την υπαγωγή αυτή, η 
«STAR CHANNEL»  γίνεται θυγατρική της εταιρείας «STAR INVESTMENTS» κατά το 
100% του κεφαλαίου της. Η διαδικασία της υπαγωγής είναι η εξής: οι μέτοχοι της εταιρείας 
«STAR CHANNEL» εισφέρουν τις μετοχές τους (εισφορά σε είδος)  στην εταιρεία «STAR 
INVESTMENTS», (με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
«STAR INVESTMENTS» κατά το ποσό της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
«STAR CHANNEL»), στη συνέχεια οι μέτοχοι της θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν νέες 
μετοχές που εκδίδονται από τη μητρική εταιρεία στο πλαίσιο της αύξησης του κεφαλαίου της. 
Με τον τρόπο αυτό, η «STAR INVESTMENTS» γίνεται αποκλειστικός μέτοχος (αποκτά το 
100%) της εταιρείας «STAR CHANNEL» και οι μέτοχοι της τελευταίας γίνονται μέτοχοι στη 
μητρική εταιρεία συμμετοχών «STAR INVESTMENTS». 
2. Σημειώνεται ότι στις 14/02/08 με το υπ. αρ. 1035 έγγραφο, η εταιρεία «STAR 
INVESTMENTS» γνωστοποίησε στη Γ.Δ.Α. την εξαγορά του 100% των εταιρειών  
«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΔΙΕΣΗ FM)» και «ΘΕΜΑ 
ΡΑΔΙΟ Ε.Π.Ε (με διακριτικό τίτλο ΔΡΟΜΟΣ FM)», βάσει του άρθρου 4α παρ. 1 του Ν. 
703/77.  Σύμφωνα με το παρόν έντυπο γνωστοποίησης, η διαδικασία της ένταξης των δύο 
ραδιοφωνικών σταθμών στη «STAR INVESTMENTS» δεν  έχει ακόμη ολοκληρωθεί 
(έντυπο γνωστοποίησης, σελ. 6). Επίσης, δεν έχουν υποβληθεί ακόμη τα σχετικά έγγραφα 
στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ούτε για την εξαγορά των δύο ραδιοφωνικών 
σταθμών «ΔΙΕΣΗ» και «ΔΡΟΜΟΣ» ούτε για την εξαγορά του «STAR CHANNEL», όπως 
απαιτεί η ειδική περί μέσων μαζικής ενημέρωσης νομοθεσία (βλ. άρθρο 6 παρ. 11 Ν. 
2328/95).  
3. Η εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 
(STAR INVESTMENTS)», η οποία δημιουργήθηκε στις 19/10/07 ύστερα από αλλαγή της 
επωνυμίας και του σκοπού της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (I.I.E.K. STAR)», ως εταιρεία συμμετοχών 
(holding), δεν αναπτύσσει δική της αυτοτελή δραστηριότητα, παρά μόνο παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις θυγατρικές της (Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 1). Η 
εταιρεία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)» δραστηριοποιείται στην αγορά της 
τηλεόρασης καθώς λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR 
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CHANNEL». Συνεπώς, οι εταιρείες που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, δραστηριοποιούνται 
σε δύο αγορές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.  
4. Η «STAR INVESTMENTS», κατόπιν της από 15.02.2008 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 1.800.000 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ ανά μετοχή. Οι νέοι μέτοχοι θα πάρουν μέρος στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εισφέροντας στην «STAR INVESTMENT» τις 
ονομαστικές μετοχές που κατείχαν στην «STAR CHANNEL». Οι νέοι μέτοχοι μεταβιβάζουν 
και παραδίδουν στη «STAR INVESTMENT» τους ακόλουθους τίτλους: DASEN HOLDING 
LIMITED ([…]) 533.337 μετοχές και μερίδιο 24,853%, FEDILIA SA ([…]) 282.784 μετοχές 
και μερίδιο 13,177%, MOOREFIELDS SA ([…]) 533.337 μετοχές και μερίδιο 24,853%, 
BLUE DIME HOLDINGS SA ([…]) 289.175 μετοχές και μερίδιο 13,475%, HOGRID 
HOLDINGS LIMITED ([…]) 107.300 μετοχές και μερίδιο 05,000% και AMNATOS SA 
([…]) 400.050 μετοχές και μερίδιο 18,642%. [βλ. Σχέδιο Συμβολαιογραφικής Πράξης (αρ. 
πρ. 3436 23/05/08)]. 
Οι νέοι μέτοχοι αποδέχονται την παράδοση των ως άνω αναφερθέντων μετοχών που 
εκδόθηκαν από τη «STAR INVESTMENT» και βεβαιούν ότι η αξία τους είναι ίση με την 
αξία των μετοχών που μεταβιβάζουν στη «STAR INVESTMENT».  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έντυπο γνωστοποίησης (σελ. 5), η εταιρεία «STAR 
CHANNEL» έχει εκδώσει 2.145.983 μετοχές ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ έκαστη, οι 
οποίες αποτιμήθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές στο ποσό των 18.000.000 ευρώ  ή 8,387764 
έκαστη. Συνακόλουθα, κατά το ποσό αυτό αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
«STAR INVESTMENTS» με την έκδοση 1.800.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 
ευρώ έκαστη. Σημειώνεται ότι στις 17/03/08 η αρμόδια για την εποπτεία των εν λόγω 
εταιρειών Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση για 
την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αύξησης κεφαλαίου (αρ πρ. 4477/08) 
της «STAR INVESTMENTS» από 2.030.000 ευρώ σε 20.300.000 ευρώ. Συνεπώς, η αύξηση 
του κεφαλαίου έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα, όμως, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η 
έκδοση των νέων μετοχών και η μεταβίβασή τους από την «STAR INVESTMENT» στους 
μετόχους του «STAR CHANNEL» δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.  Αυτό αποδεικνύεται 
και από το ότι δεν υπάρχει εγγραφή στο βιβλίο μετοχών/μετόχων της Εταιρείες, αντίγραφο 
του οποίου μας έχει προσκομισθεί. 
Η μετοχική σύνθεση της «STAR INVESTMENT» ύστερα από την εξαγορά του «STAR 
CHANNEL» θα έχει ως εξής: Παναγιώτης Κυριακόπουλος με 6.000 μετοχές και ποσοστό 
0,30%, Απόστολος Δουζένης με 37.000 μετοχές και ποσοστό 1,82%, Νικόλαος Ντάβαρης με 
37.000 μετοχές και ποσοστό 1,82%, THELON TRADING LIMITED με 150.000 μετοχές και 
ποσοστό 7,39%, DASEN HOLDING LIMITED με 447.350 μετοχές και ποσοστό 22,04%, 
FEDILIA SA με 237.193 μετοχές και ποσοστό 11,68%, MOOREFIELDS SA με 447.350 
μετοχές και ποσοστό 22,04%, BLUE DIME HOLDINGS SA με 242.553 μετοχές και 
ποσοστό 11,95%, HOGRID HOLDINGS LIMITED με 90.001 μετοχές και ποσοστό 4,43%, 
και AMNATOS SA με 335.553 μετοχές και ποσοστό 16,53%. 
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6. Τα μέρη προέβησαν εμπρόθεσμα στη γνωστοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης, 
προσκόμισαν τα νόμιμα παράβολα αξίας 1.050 ευρώ (ΣΤ53856016 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) και 
δημοσίευσαν τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή στην οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική 
(Αρ. Φυλ. 23703, 24/04/2007) την οποία και προσκόμισαν στη Γ.Δ.Α. της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (αριθ. ημ. πρωτ. 2953/30.04.2008). Τα τελευταία έγγραφα σχετικά με τη 
γνωστοποίηση τα οποία είχαν ζητηθεί από τη Γ.Δ.Α. προσκομίστηκαν στις 23/05/08 (αριθ. 
ημ. πρωτ. 3436) και ως εκ τούτου από αυτή την ημερομηνία ο φάκελος θεωρείται πλήρης για 
την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρ. 4δ Ν.703/77. 
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η κρινόμενη συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 139/2004 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 
2004 και δεν έχει γνωστοποιηθεί σε άλλη Αρχή Ανταγωνισμού άλλου Κράτους-Μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ 
Α.1. STAR Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (Star Investments Α.Ε.) 
Η εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «STAR INVESTMENTS Α.Ε.» δημιουργήθηκε στις 19/10/07 ύστερα από 
την πώληση του 100% των μετοχών του «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (I.I.E.K. STAR)» από 
το «STAR CHANNEL» και τον κ. Εμ. Δραϊνάκη στον κ. Παν. Κυριακόπουλο. Την ίδια μέρα, 
ο μοναδικός πλέον μέτοχος του «Ι.Ι.Ε.Κ STAR» άλλαξε την επωνυμία της επιχείρησης σε 
«STAR Επενδυτική Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» καθώς και τον καταστατικό σκοπό της. 
Η εταιρεία χαρακτηρίζεται πλέον ως εταιρεία συμμετοχών (holding) που δεν αναπτύσσει δική 
της αυτοτελή δραστηριότητα, παρά μόνο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις 
θυγατρικές της. Συγκεκριμένα, σκοπός της εταιρείας είναι: 

α) η ανάπτυξη, παροχή και διάθεση υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε 
μορφής που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς (π.χ. ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, εκπαίδευσης, εκδόσεων και εκτυπώσεων, 
τηλεπικοινωνιών, αθλητισμού κτλ.) 
β) η συμμετοχή, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση εταιρικών 
τίτλων σε οποιαδήποτε εταιρικού τύπου εταιρεία, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (holding), 
γ) η διενέργεια πάσης φύσεως εμπορικών πράξεων, 
δ) η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως 
ακινήτων ιδιόκτητων ή μη (real estate investment).  Η αγορά, μίσθωση και γενικά η με 
οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών 
δικαιωμάτων επί ακινήτων.  
ε) η παροχή διαχειριστικών (υπηρεσίες management) και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε φυσικά  και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής.  
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «STAR INVESTMENT», το οποίο συγκροτήθηκε σε 
σώμα στις 22.10.07  απαρτίζεται από τους: 
 
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα στο ΔΣ Συμμετοχή σε διοίκηση άλλων εταιρειών 
κ. Παν. Κυριακόπουλος Πρόεδρος & 

Διευθύνοντας 
Σύμβουλος 

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος INFOTE 
- Πρόεδρος ΔΣ του Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
ΕΛΤΑ 
- Μέλος ΔΣ της εταιρείας EUROSEAS LTD, η οποία είναι 
ναυτιλιακή εταιρία με έδρα στα Marshal Islands και είναι 
εισηγμένη στη χρηματιστηριακή αγορά του NEASDAQ. 
- Μέλος ΔΣ της Ελληνικής εταιρείας IMPERIO AE, η οποία 
είναι εταιρεία εμπορευματικών μεταφορών εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο Αθηνών 

κ. Κάρολο Αλκαλάι Αντιπρόεδρος - Πρόεδρος ΔΣ με εξουσία υπογραφής στην εταιρεία «ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» 

κ. Παν. Νικολόπουλος Μέλος - Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρίας 
«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ» 
- Μέλος ΔΣ στην INFOTE 

κ. Βασ. Αλεξάκης Μέλος - Μέλος ΔΣ με εξουσία υπογραφής στην εταιρεία «ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 

κ. Σταμ. Μαλέλης Μέλος  
(Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης) 

Οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας μετά την ένταξη υπό αυτή της εταιρείας «STAR 
CHANNEL» θα είναι οι εξής: Παναγιώτης Κυριακόπουλος με 0,30%, Απόστολος Δουζένης 
με 1,82%, Νικόλαος Ντάβαρης με 1,82%, THELON TRADING LIMITED ([…]) με 7,39%, 
DASEN HOLDING LIMITED ([…]) με 22,04%, FEDILIA SA ([…]) με 11,68%, 
MOOREFIELDS SA ([…]) με 22,04%, BLUE DIME HOLDINGS SA ([…]) με 11,95%, 
HOGRID HOLDINGS LIMITED ([…]) με 4,43%, και AMNATOS SA ([…]) με 16,53%. 
2. Η εταιρεία «STAR INVESTMENT», ως εταιρεία holding, δηλαδή εταιρεία που εισπράττει 
μόνο μερίσματα από τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες και δεν έχει εξ αντικειμένου κύκλο 
εργασιών, έχει μηδενικό κύκλο εργασιών από δικές της δραστηριότητες σύμφωνα με το 
έντυπο γνωστοποίησης.  
3. Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΣΗ FM 
AE» έχει ως καταστατικό σκοπό: 

• την ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού, 
• την οργάνωση συναυλιών και εκδηλώσεων πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα 

και την εμπορικού τους εκμετάλλευση, 
• την πώληση διαφημιστικού χρόνου του ραδιοφωνικού σταθμού της και την παραγωγή 

οπτικοακουστικών έργων διάρκειας μέχρι δύο πρώτων λεπτών της ώρας 
διαφημιστικού περιεχομένου και σκοπού 

• την έκδοση, διανομή και εμπορία βιβλίων 
• την εμπορία δίσκων, κασετών, CD, βιντεοκασετών, DVD και λοιπόν φορέων ήχου και 

εικόνας που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα. 
4. Εταιρείες στις οποίες θα συμμετέχει η «STAR INVESTMENT», αφότου ολοκληρωθεί η 
ένταξη των δύο ραδιοφωνικών σταθμών «ΔΙΕΣΗ» και «ΔΡΟΜΟΣ» και του τηλεοπτικού 
σταθμού «STAR CHANNEL», είναι:  
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α)  Στην αγορά Ραδιοφώνου: (i) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. (ΔΙΕΣΗ FM) – 
100%, και (ii) ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ Ε.Π.Ε. (ΔΡΟΜΟΣ FM) – 100%. 

β)  Στην αγορά Τηλεόρασης: STAR CHANNEL 
γ)  Σε άλλες αγορές: (i) GREEK DIRECTORIES HOLDINGS & DIRECTORY 

SERVICES A.E. – 1, 13%, και (ii) ZARKOVA TRADING LIMITED – 30,625%. 
5. Οι μέτοχοι της εταιρείας «ΔΙΕΣΗ FM AE» μετά την ένταξή της στην «STAR 
INVESTMENT» είναι: STAR INVESTMENT, με μερίδιο 100%. 
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 30/04/2007 
παραμένει το ίδιο και μετά την ένταξή της στην «STAR INVESTMEΝΤ» αποτελείται από 
τους: κ. Παν. Νικολόπουλος, Πρόεδρος, Μέλος ΔΣ στη «STAR INVESTMENT» και Μέλος 
ΔΣ στην INFOTE, κα Ασημ. Μάιπα, Αντιπρόεδρος, κα Αικ. Κοκοτσάκη, Μέλος, κ. Νικ. 
Χαραλαμπόπουλος, Μέλος, και κ. Γ. Μακαρέζος, Μέλος. 
6. Η εταιρεία «ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΟΣ (πρώην SOHO)», έχει 
ως καταστατικό σκοπό την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού 
σταθμού ψυχαγωγικού περιεχομένου με  εμβέλεια στο νομό Αττικής». Εταίροι της εταιρείας 
«ΔΡΟΜΟΣ» πριν αυτή ενταχθεί υπό την «STAR INVESTMENT» ήταν ο κ. Απ. Δουζένης 
και ο κ. Νικ. Ντάβαρης. Διαχειριστής της εταιρείας παραμένει ο Κος κ. Χρ. Γεωργιακάκης, ο 
οποίος, σύμφωνα με το έντυπο της γνωστοποίησης, δε συμμετέχει στη διοίκηση άλλων 
επιχειρήσεων. 
7. Κύκλοι Εργασιών των Εταιρειών «ΔΙΕΣΗΑ.Ε.» και «ΔΡΟΜΟΣ Ε.ΠΕ:» για την περίοδο 
2003-2007: 

Χρήση Κύκλος Εργασιών «ΔΙΕΣΗ Α.Ε.» Κύκλος Εργασιών «ΔΡΟΜΟΣ Ε.ΠΕ..» 
2007 1.561.000,00 608.000,00 
2006 1.267.416,19 818.735,71 
2005 1.382.035,08 521.532,56 
2004 1.494.768,57 487.873,41 
2003 1.409.968,11 996.816,27 

(Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης) 

Σύμφωνα με το έντυπο γνωστοποίησης, οι εταιρείες «ΔΙΕΣΗ Α.Ε.» και «ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε» 
δεν ελέγχουν άλλες επιχειρήσεις.  
8. Τέλος, η εταιρεία «STAR INVESTMENT» έχει μειοψηφική συμμετοχή στην INFOTE 
μέσω των θυγατρικών της εταιριών: α) Greek Directories Holdings & Directory Services A.E. 
στην οποία κατέχει το 1,13% του μετοχικού κεφαλαίου και β) Zarkova Trading Limited στην 
οποία κατέχει το 30,625%. Στην εταιρεία Greek Directories Holdings & Directory Services 
A.E. συμμετέχουν επίσης ως μέτοχοι και ο κ. Π. Κυριακόπουλος (με ποσοστό 3,59%) καθώς 
και ο κ. Π. Νικολόπουλος (με ποσοστό 0.82%), οι οποίοι είναι και μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της «STAR INVESTMENT». Όπως δηλώνει η αγοράστρια με την υπ’ αρ. πρ. 
2953 30/04/08 επιστολή, η εταιρεία Zarkova Trading Limited με έδρα την Κύπρο δεν έχει 
άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή έλεγχο σε επιχειρήσεις ΜΜΕ. Η εν λόγω εταιρεία έχει έμμεση 
και απώτερη συμμετοχή (μέσω άλλων εταιρειών) στην INFOTE.  

Β. Νέα Τηλεόραση Α.Ε. (Star Channel) 
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Η εταιρεία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL»  έχει ως 
καταστατικό σκοπό: τη δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση  ενός και 
μόνο τηλεοπτικού σταθμού καθώς και την παραγωγή, εκμετάλλευση και εμπορία 
οπτικοακουστικών έργων υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν περιεχόμενο του προγράμματος 
που μεταδίδεται από το σταθμό. Η εταιρεία μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια ίδρυσης, 
εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή να μετέχει σε μία μόνο εταιρεία που 
κατέχει τέτοια άδεια (Καταστατικό εταιρείας, σελ. 1).   
Οι μέτοχοι της εταιρείας «STAR CHANNEL» μέχρι φυσικού προσώπου πριν και μετά την 
ένταξή της στην «STAR INVESTMENT» φαίνονται παρακάτω: 
α) Μέτοχοι Εταιρείας «STAR CHANNEL» πριν την ένταξή της στη «STAR 
INVESTMENT» με τα αντίστοιχα μερίδια: DASEN HOLDING LIMITED ([…]) 24,853%, 
FEDILIA SA ([…]) 13,177%, MOOREFIELDS SA ([…]) 24,853%, BLUE DIME 
HOLDINGS SA ([…]) 13,475%, HOGRID HOLDINGS LIMITED ([…]) 05,000%, και 
AMNATOS SA ([…]) 18,642%. 
β) Μέτοχος της εταιρείας «STAR CHANNEL» μετά την ένταξή της στη «STAR 
INVESTMENT» είναι η STAR INVESTMENT με μερίδιο 100%. 
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας παραμένει το ίδιο και μετά την ένταξή της στην 
«STAR INVESTMEΝΤ» και είναι το εξής: κ. Κάρολο Αλκαλάι, Πρόεδρος (Αντιπρόεδρος 
ΔΣ «STAR INVESTMENT»), κ. Αλεξ. Σημαντήρη, Αντιπρόεδρος, κ. Βασ. Αλεξάκης, Μέλος 
(Μέλος ΔΣ στη «STAR INVESTMENT»), και κ. Σταυρ. Οικονόμου, Μέλος. 
Ο κύκλος εργασιών της STAR CHANNEL για τα τελευταία 5 χρόνια έχει ως ακολούθως:  

Χρήση Κύκλος Εργασιών 
2007 101.549.907,09 (μη οριστικό) 
2006 86.580.400,58 
2005 66.761.333,93 
2004 63.270.632,72 
2003 60.998.957,34 

(Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης) 

Σύμφωνα με το έντυπο της γνωστοποίησης η εταιρεία «STAR CHANNEL» έχει 
δραστηριότητα μόνο στην Ελλάδα, οπότε δε διαφοροποιείται ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών 
της από τον εθνικό. Επίσης δε συμμετέχει και δεν ελέγχει άλλες εταιρείες.  
  
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΔΟΜΗ – ΜΕΡΙΔΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. 
1. 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. 
Ειδικότερα, η εν λόγω συγκέντρωση αφορά στη σχετική αγορά των Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και συγκεκριμένα αυτή της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου.  
2. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν 
τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό 
αρκετά ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και που μπορεί να διακριθεί από άλλες 
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γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών 
ανταγωνισμού που επικρατούν σ’ αυτές.  Στην υπό κρίση συγκέντρωση η σχετική 
γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της ελληνικής επικράτειας για την επιμέρους σχετική 
αγορά της τηλεόρασης και ο νομός Αττικής για την αγορά του ραδιοφώνου. 
3. Η γνωστοποιούσα εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα μέσο πανελλαδικής εμβέλειας 
(έναν τηλεοπτικό σταθμό) και σε δύο μέσα τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής (δύο 
ραδιοφωνικούς σταθμούς). Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί «ΔΙΕΣΗ 
Α.Ε.» και «ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε» έχουν μη ενημερωτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με υπεύθυνες 
δηλώσεις που έχουν υποβάλλει οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών προς το ΕΣΡ.  
Βάσει του εδαφίου γ της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3592/2007 «μέχρι τη χορήγηση αδειών 
ραδιοφώνου αναλογικής εκπομπής επιτρέπεται η συμμετοχή σε επιχειρήσεις μη ενημερωτικών 
ραδιοφωνικών σταθμών, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής και αναλόγως του πληθυσμού της 
περιοχής κάλυψης ως ακολούθως: έως πέντε (5) νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς 
σταθμούς στο νομό / γεωγραφική περιοχή Αττικής, έως τρεις (3) στο νομό / γεωγραφική περιοχή 
Θεσσαλονίκης και έως έναν (1) στους υπόλοιπους νομούς / γεωγραφικές περιοχές. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν επιτρέπεται η, κατά τα ως άνω, συμμετοχή σε παραπάνω από πέντε (5) νομίμως 
λειτουργούντες μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς στο σύνολο της επικράτειας και 
κατ’ ανώτατο όριο σε τρεις (3) νομούς / γεωγραφικές περιοχές της χώρας». 
4. Η εταιρεία «STAR INVESTMENT» πριν την εξαγορά της «STAR CHANNEL» δε 
δραστηριοποιούταν στην αγορά της τηλεόρασης, οπότε το μερίδιο αγοράς που προκύπτει από 
την εν λόγω συγκέντρωση στην αγορά της τηλεόρασης ισούται με το σύνολο του μεριδίου 
της εταιρείας «STAR CHANNEL»  στην αγορά αυτή.  
Για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς της εταιρίας «STAR CHANNEL» στην αγορά της 
τηλεόρασης, βάσει των διατάξεων του Ν.3592/2007, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η 
διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων 
ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε δωδεκάμηνη βάση. Αναφορικά με τα έσοδα από την 
πώληση προγραμμάτων, δεν υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο συνόλου αγοράς και ως εκ τούτου 
δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του συγκεκριμένου μεριδίου. Όσον αφορά τη διαφημιστική 
δαπάνη, τα μοναδικά διαθέσιμα στοιχεία, είναι τα στοιχεία που παρέχει η εταιρία Media 
Services, τα οποία αναφέρονται σε τεκμαρτή διαφημιστική δαπάνη, γιατί δεν 
αντιπροσωπεύουν στο σύνολό τους πραγματικό έσοδο των τηλεοπτικών σταθμών, αλλά 
περιλαμβάνουν και αγγελιόσημο, ειδικό φόρο τηλεόρασης προοδευτικά μειούμενο ανά έτος, 
καθώς και τεκμαρτή (υποθετική) αμοιβή των διαφημιστών, ενώ δεν περιλαμβάνουν πιθανές 
εκπτώσεις. Από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, το μερίδιο απορρόφησης της τεκμαρτής 
διαφημιστικής δαπάνης για τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL» είναι 14,4% (μέσος 
όρος τελευταίας πενταετίας 2003-2007, ενώ σε επίπεδο τηλεθέασης το αντίστοιχο μερίδιό του 
ανέρχεται στο 11,2%). Τα μερίδια απορρόφησης της τεκμαρτής διαφημιστικής δαπάνης για 
όλους τους σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας έχουν ως εξής: MEGA 29,4, ANT1 27,9, STAR 
14,4, ALPHA 13,7, ALTER 9,5, ET A.E. 4,9, ΛΟΙΠΑ 0,2. 
4. Η εταιρεία «STAR INVESTMENT» δραστηριοποιείται στην αγορά ραδιοφώνου μόνο σε 
μη ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής, οπότε 
και δεν ισχύουν οι περιορισμοί («κατώφλια») της παρ. 3 του αρ. 3 του Ν3592/2007. Για 
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λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι τα μερίδια αγοράς των εν λόγω ραδιοφωνικών σταθμών 
είναι 3,9% για το ραδιοφωνικό σταθμό «ΔΙΕΣΗ» και 2,5% για το ραδιοφωνικό σταθμό 
«ΔΡΟΜΟ (πρώην SOHO)» για το έτος 2006. Συνεπώς, το συνδυασμένο μερίδιο δεν ξεπερνά 
το 6,4%.  
5. Από τους κατατεθέντες πίνακες με τους μεγαλύτερους προμηθευτές και πελάτες των 
συμμετεχουσών στην συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση 
προμηθευτή-πελάτη μεταξύ των συνδεδεμένων εταιρειών και συνεπώς θέμα κάθετης 
ολοκλήρωσης.  
6. Όσον αφορά στον υπολογισμό του ποσοστού συγκέντρωσης ελέγχου για τους μετόχους ή 
εταίρους κάθε επιχείρησης μέσων ενημέρωσης και τα παρένθετα αυτών πρόσωπα, προκύπτει 
ότι οι βασικοί μέτοχοι της «STAR INVESTMENT», ύστερα από την ολοκλήρωση της 
ένταξης των ραδιοφωνικών σταθμών «ΔΙΕΣΗ» και «ΔΡΟΜΟΣ» καθώς και του τηλεοπτικού 
σταθμού «STAR CHANNEL», υπό αυτή, είναι τα φυσικά πρόσωπα: […]. Όπως δηλώνει η 
γνωστοποιούσα στην υπ’ αρ. πρ. 2952 30/04/08 επιστολή, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα που 
είναι μέτοχοι καθώς και οι διοικητές των σχετικών με τη συγκέντρωση εταιρειών δεν 
συμμετέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ, ούτε κάποιο από τα 
φυσικά αυτά πρόσωπα είναι μέλος διοίκησης ή διαχειριστής σε άλλη επιχείρηση ΜΜΕ.  
7. Η εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να χαρακτηριστεί άτυπα ως μία μορφή «ομιλοποίησης», η 
οποία δεν επηρεάζει το βαθμό συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές της τηλεόρασης και του 
ραδιοφώνου όταν αυτές εξετάζονται ξεχωριστά. Ενώ το συνδυασμένο μερίδιο στην αγορά 
των Μέσων Ενημέρωσης ως σύνολο, δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς τα εν λόγω μέσα δεν 
είναι της ίδιας εμβέλειας. Ανεξάρτητα, όμως, από τον τρόπο εκτίμησης της συγκέντρωσης 
στις εν λόγω αγορές τα μερίδια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλά και δε 
στοιχειοθετούν κατοχή δεσπόζουσας θέσης.  
 
IV.1. Η υπό κρίση συγκέντρωση κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3592/2007 και 
συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 703/77, όπως ισχύει (βλ. άρθρο 3 παρ. 2 ν. 
3592/2007). Αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων 
και την επιβολή κυρώσεων είναι, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.  
Στην παρ. 7 του άρθρ. 3 του ν. 3592/2007 ορίζεται: «α) Απαγορεύεται η συγκέντρωση 
επιχειρήσεων είτε σε περίπτωση που διαπιστώνεται, κατά τα ως άνω, η κατοχή δεσπόζουσας 
θέσης σε μία ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είτε σε 
περίπτωση που αποκτάται δεσπόζουσα θέση λόγω της συγκεντρώσεως. Το αναφερόμενο ποσό 
στο άρθρο 4α παρ. 1 εδάφιο β΄ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζεται, για την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ [και] Τα 
αναφερόμενα ποσά στο άρθρο 4β παρ. 1 ν.703/1977, όπως ισχύει, του συνολικού κύκλου 
εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ορίζονται για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ στην 
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εθνική αγορά και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ στην παγκόσμια αγορά 
αντίστοιχα.». 
Στο άρθρο 3 του ν. 3592/2007 ορίζεται: Παρ. 1. «Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται 
το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα μέσα ενημέρωσης σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη 
συμμετοχή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επιμέρους σχετικές αγορές 
όπου δραστηριοποιείται το μέσο ή τα μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες 
και περιοδικά).», Παρ. 3 «Η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται ως ακολούθως: α) Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης της αυτής μορφής, με την απόκτηση 
μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) στην επί μέρους σχετική αγορά 
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) της εμβέλειας του κάθε μέσου. β) Όταν το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε δύο ή περισσότερα μέσα ενημέρωσης άλλης 
μορφής: βα) είτε με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%)  
στην επί μέρους σχετική αγορά της εμβέλειας του κάθε μέσου, ββ) είτε με την απόκτηση 
μεριδίου αγοράς:i) άνω του τριάντα δύο τοις εκατό (32%) στο σύνολο των δύο αγορών, όταν 
δραστηριοποιείται σε δύο διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας; ii) άνω του είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) στο σύνολο των τριών αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τρία 
διαφορετικά μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας και iii) άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) στο σύνολο των τεσσάρων αγορών, όταν δραστηριοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά 
μέσα ενημέρωσης της ίδιας εμβέλειας». 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3592/2007, το ποσοστό της συγκέντρωσης ελέγχου 
υπολογίζεται στο σύνολό του, τόσο για την κάθε επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, όσο και για 
τους μετόχους ή εταίρους αυτής, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και τα 
παρένθετα αυτών πρόσωπα, κατά την έννοια της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ν. 
3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α’), όπως ισχύει, ενώ το θέμα της εμβέλειας ορίζεται διεξοδικά από τα 
άρθρα 6 και 8 του ως άνω  νόμου. (Εθνικής εμβέλειας, Περιφερειακής εμβέλειας για τους 
ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι τοπικοί). 
3. Στο άρθρο 3 παρ. 4 του ως άνω νόμου 3592/2007 ορίζεται ως  κριτήριο για τη διαπίστωση 
της δεσπόζουσας θέσης για μεν την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, η διαφημιστική δαπάνη και 
τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε 
δωδεκάμηνη βάση, για δε τις εφημερίδες και τα περιοδικά, το άθροισμα της διαφημιστικής 
δαπάνης και των εσόδων από την πώληση τους στην ημεδαπή σε δωδεκάμηνη βάση. 
Υπογραμμίζεται δε ότι «επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα μέσα 
ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής θα πρέπει να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς 
διαφημιστικών εσόδων για κάθε μέσο και αναλόγως με την εμβέλειά του, οι οποίοι θα 
αναφέρονται στον ισολογισμό».   
Η γνωστοποιούσα εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα μέσο πανελλαδικής εμβέλειας (έναν 
τηλεοπτικό σταθμό) και σε δύο μέσα τοπικής εμβέλειας στο νομό Αττικής (δύο 
ραδιοφωνικούς σταθμούς μη ενημερωτικούς). Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι οι ραδιοφωνικοί 
σταθμοί «ΔΙΕΣΗ Α.Ε.» και «ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε» έχουν μη ενημερωτικό χαρακτήρα.  
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Η εταιρεία «STAR INVESTMENT» πριν την εξαγορά της «STAR CHANNEL» δεν 
δραστηριοποιούταν στην αγορά της τηλεόρασης, γι’ αυτό η μεταβολή του μεριδίου της στην 
εν λόγω αγορά ισούται με το σύνολο του μεριδίου της εταιρείας «STAR CHANNEL»  στην 
αγορά της τηλεόρασης. Για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς της εταιρίας «STAR 
CHANNEL» στην αγορά της τηλεόρασης, θα πρέπει να ληφθούν η διαφημιστική δαπάνη και 
τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών 
σε δωδεκάμηνη βάση. Από τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, το μερίδιο απορρόφησης της 
τεκμαρτής διαφημιστικής δαπάνης για τον τηλεοπτικό σταθμό «STAR CHANNEL» 
ανέρχεται σε 14,4%, ενώ των ραδιοφωνικών σταθμών ΔΙΕΣΗ Α.Ε. και ΔΡΟΜΟΣ Ε.Π.Ε. τα 
μερίδια ανέρχονται σε 3,9% και 2,5% αντίστοιχα και το συνδυασμένο μερίδιο δεν ξεπερνά το 
6,4%. 
Όπως δηλώνει η γνωστοποιούσα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2952/30.04.2008 επιστολή, τα εν λόγω 
φυσικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι καθώς και οι διοικητές των σχετικών με τη συγκέντρωση 
εταιρειών δεν συμμετέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ, ούτε 
κάποιο από τα φυσικά αυτά πρόσωπα είναι μέλος διοίκησης ή διαχειριστής σε άλλη 
επιχείρηση ΜΜΕ. Το συνδυασμένο μερίδιο στη αγορά των Μέσων Ενημέρωσης ως σύνολο, 
δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς τα εν λόγω μέσα δεν είναι της ίδιας εμβέλειας. Ανεξάρτητα, 
όμως, από τον τρόπο εκτίμησης της συγκέντρωσης στις εν λόγω αγορές τα μερίδια των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλά και δε στοιχειοθετούν κατοχή δεσπόζουσας θέσης.  
Εξ αυτών προκύπτει ότι στην εν λόγω συγκέντρωση δεν υφίσταται δεσπόζουσα θέση, ούτε 
ανεπίτρεπτος έλεγχος στις σχετικές αγορές των ανωτέρω μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά 
τις διατάξεις του ν. 3592/2007. Αλλά ούτε και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4δ παρ. 
3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, θα μπορούσε η γνωστοποιηθείσα ως άνω συγκέντρωση να 
προκαλέσει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα της να περιορίσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α΄) επιτρέπει την κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/77 και το 
άρθρο 3 του Ν. 3592/2007 γνωστοποιηθείσα την 28-3-2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 1995) 
συγκέντρωση που αφορά στην εξαγορά του 100% της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» από την εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί «δεσπόζουσα θέση» 
και ανεπίτρεπτο έλεγχο στις σχετικές αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 3592/2007, ούτε προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως 
προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές 
αγορές στις οποίες αφορά. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 23η Ιουνίου 2008. 
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Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού         
(ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 

   Ο Προεδρεύων  του Α΄ Τμήματος 
 

Ο Συντάκτης της Απόφασης                       Αριστομένης Κομισόπουλος 
 
Δημήτριος Γιαννέλης  

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας 
 

Κορίνα Κασαλιά 


