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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Νοεμβρίου 2021, από την εταιρεία CVC Capital 

Partners SICAV-FISS.A. (στο εξής η «CVC»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 

του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής 

ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η CVC θα 

αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη 



Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (στο εξής η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ») και 

Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής 

(«ΑΛΕΣΙΣ» και μαζί με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, οι «Εταιρείες Στόχος»), μέσω της 

VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε. (στο εξής η «VIVARTIA»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Το «Δίκτυο CVC» που συνίσταται από την CVC και τις θυγατρικές της και την 

CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation και τις θυγατρικές 

της, οι οποίες είναι οντότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας (privately owned entities), οι 

δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών 

συμβουλών και/ή τη διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό ορισμένων ταμείων 

και επενδυτικών πλατφόρμων (certain investment funds and platforms) (στο 

εξής τα «Κεφάλαια CVC»).  

 Η VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που είναι εταιρεία συμμετοχών και ιθύνουσα 

εταιρεία του ομίλου VIVARTIA, ομίλου παραγωγής τροφίμων (food production 

conglomerate). Οι δραστηριότητες του ομίλου VIVARTIA μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στους εξής επιχειρηματικούς κλάδους: (i) Κλάδος 

Γαλακτοκομικών και Ποτών, με αντικείμενο την παραγωγή και διανομή 

γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα και παρεμφερή προϊόντα γιαουρτιού 

και χυμών φρούτων, μέσω της ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (στο εξής η 

«Δέλτα») και των θυγατρικών της, (ii) Κλάδος Καταψυγμένων Τροφίμων, με 

αντικείμενο την παραγωγή και διανομή καταψυγμένων τροφίμων και ζυμών, 

όπως λαχανικά και μείγματα λαχανικών, μέσω της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο 

εξής η «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ») και των θυγατρικών της, και (iii) Κλάδος 

Υπηρεσιών Εστίασης και Ψυχαγωγίας («ΥΕΨ»), με αντικείμενο τη λειτουργία 

εστιατορίων ταχείας εστίασης και καφέ-ζαχαροπλαστείων και την παροχή 

υπηρεσιών catering, μέσω της GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ (στο εξής τα «Goody's») και EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (στο εξής το «Everest») και των 

θυγατρικών τους. 

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ είναι κατά 100% θυγατρική της VIVARTIA και 

επικεφαλής του Κλάδου Κατεψυγμένων Τροφίμων του ομίλου. Η ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΣΤΑΘΗΣ κατέχει σήμερα, άμεσα, ποσοστό 51% και 49% στο μετοχικό κεφάλαιο 



των εταιρειών ΑΛΕΣΙΣ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα 

προϊόντα της ΑΛΕΣΙΣ διανέμονται στην ελληνική αγορά από την ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΣΤΑΘΗΣ και πωλούνται από τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στο εξωτερικό. Η 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή κατεψυγμένων 

προϊόντων ζύμης 

 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και πώληση 

κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης - σφολιάτας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω 

εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση κατεψυγμένων 

προϊόντων ζύμης - σφολιάτας, προμηθεύοντας τόσο την αγορά του foodservice 

όσο και την αγορά λιανικής.   

 Η ΑΛΕΣΙΣ έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση κατεψυγμένων προϊόντων 

ζύμης, καθώς και φρέσκων προϊόντων ζύμης (ψυγείου). 

Στις 25 Νοεμβρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη 

βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 

10 Δεκεμβρίου 2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία»), 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2021, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη 

ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Προσυμφώνου 

Αγοραπωλησίας Μετοχών (στο εξής το «Προσύμφωνο») που υπεγράφη στις 7 

Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ της VIVARTIA, ως αγοραστή, και Μιχαήλ Αραμπατζή ως 

πωλητή. Σύμφωνα με το Προσύμφωνο, η VIVARTIA προτίθεται να αυξήσει τη 

συμμετοχή της σε συνολικό ποσοστό 75% επί του μετοχικού κεφαλαίου καθεμίας εκ 



των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ΑΛΕΣΙΣ. Σύμφωνα με το Προσύμφωνο, κατά την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της γνωστοποιούμενης συναλλαγής, η VIVARTIA, ο Μιχαήλ 

Αραμπατζής και η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (κάτοχος της υφιστάμενης συμμετοχής του 

Ομίλου VIVARTIA στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ΑΛΕΣΙΣ) θα συνάψουν συμφωνία 

μετόχων (στο εξής η «Συμφωνία Μετόχων»), η οποία θα αντικαταστήσει την 

υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ των ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και Μιχαήλ Αραμπατζή.  

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η 

έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία, η CVC θα 

αποκτήσει μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Μιχαήλ Αραμπατζής Ανώνυμη 

Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων (στο εξής η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ») και 

Άλεσις Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Αρτοζαχαροπλαστικής 

(«ΑΛΕΣΙΣ» και μαζί με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ, οι «Εταιρείες Στόχος»), μέσω της 

VIVARTIA Συμμετοχών Α.Ε. (στο εξής η «VIVARTIA»). Συγκεκριμένα, επί του 

παρόντος, η VIVARTIA συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΖΥΜΗ με ποσοστό 49% και στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΛΕΣΙΣ με ποσοστό 51%, 

εμμέσως διά της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ. Το 

εναπομείναν ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτών (ήτοι, ποσοστό 51% στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και 49% στην ΑΛΕΣΙΣ) ανήκει στον κ. Μιχαήλ Αραμπατζή (στο εξής 

ο «Μ.Α.»). Στο πλαίσιο της προτεινόμενης συναλλαγής, ο Μ.Α. πρόκειται να 

μεταβιβάσει στη VIVARTIA ποσοστό 26% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ποσοστό 24% επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΕΣΙΣ. 

Επομένως, με την υλοποίηση της παρούσας πράξης, η VIVARTIA θα κατέχει συνολικό 

ποσοστό 75% και ο Μ.Α. ποσοστό 25% επί του μετοχικού κεφαλαίου έκαστης 

εταιρείας. 

Η Συμφωνία Μετόχων, η οποία θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη συμφωνία μεταξύ 

των ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και Μ.Α. θα περιλαμβάνει τα κατωτέρω ρητώς 

συμφωνηθέντα ως προς τη διοίκηση των εταιρειών: 

[………]1.  

[………]  

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο 
σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. 
Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 



[………]  

[………] 

[………] 

[………] 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης των Εταιρειών Στόχων, σε αποκλειστικό έλεγχο 

τους από την CVC. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, για το οικονομικό έτος 2020, 

ο συνολικός κύκλος εργασιών των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, 

ανήλθε περίπου στα €[………], της VIVARTIA το ίδιο οικονομικό έτος στα €[………] και 

για το 2020, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ ανήλθε 

στα €[………] και της ΑΛΕΣΙΣ ΣΤΑ €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, Εταιρείες Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC, 

η VIVARTIA και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο κύκλος εργασιών των 

Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Ταμείων CVC στην Κύπρο ανέρχεται στα €[………] για 

το 2019 και προήλθε από διάφορες δραστηριότητες εταιρειών του ομίλου. Η VIVARTIA 

στην Κύπρο είχε κύκλο εργασιών περίπου €[………] για το 2020 και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΖΥΜΗ για το ίδιο οικονομικό έτος πραγματοποίησε κύκλο εργασιών €[………].   

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της 

συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας 

συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 

20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή 



Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή 

ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που 

ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για 

τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Τα Ταμεία CVC συμμετέχουν σε πολλές εταιρείες με δραστηριότητες σε διάφορες 

βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή, κυρίως στην Ευρώπη, τις 

ΗΠΑ και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (Asia Pacific region). Στην Κύπρο, οι 

δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου περιορίζονται σε σχετικές με πλατφόρμα 

ταξιδιών, λύσεις για διαχείριση απάτης, πληρωμές μέσω διαδικτύου, πώληση 

προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας, πώληση κλινικού εξοπλισμού για 

ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και αντιδραστήρια, πώληση ρουχισμού, πώληση 

υπηρεσιών που παρέχονται σε τοπικό επίπεδο με εξωτερική ανάθεση και υπηρεσίες 

συμμόρφωσης και πώληση φαρμάκων αναφορικά με την υγεία της γυναίκας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Vivartia, το οικονομικό έτος 2020, 

πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο περίπου €[………]. Ο Όμιλος Vivartia 

δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο [………]. 

Όσον αφορά την Κυπριακή αγορά κατεψυγμένης ζύμης και κατεψυγμένων προϊόντων 

ζύμης, ο Όμιλος Vivartia δραστηριοποιείται σε αυτή [………], η οποία, με την σειρά της, 

δραστηριοποιείται σε αυτήν [………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει τις αγορές στις οποίες δύνανται να προκύπτουν 

οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι (α) η αγορά κατεψυγμένης 

ζύμης και (β) η αγορά κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Οποιοσδήποτε περαιτέρω 

διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσής. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό 

αναφορά σχετικές αγορές, αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 



Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ήδη 

υφιστάμενους δεσμούς του Ομίλου VIVARTIA με την κοινή επιχείρηση (επί της οποίας 

ήδη ασκεί κοινό έλεγχο) και με δεδομένο ότι καμία άλλη εταιρεία του Ομίλου Vivartia δε 

δραστηριοποιείται στις εν λόγω σχετικές αγορές στην Κύπρο, η γνωστοποιούμενη 

μετάβαση από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο δεν αναμένεται να μεταβάλει τις συνθήκες 

ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.  

Συνεπώς σύμφωνα με την κοινοποίηση, η υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης δεν θα 

επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την αγορά ή τον ανταγωνισμό σε αυτή καθώς δεν 

προκύπτουν στοιχεία που να δεικνύουν ότι η VIVARTIA δύναται να διαφοροποιήσει τη 

συμπεριφορά της στις σχετικές αγορές.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα 

οδηγήσει σε οποιαδήποτε αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου 

Vivartia και των  Εταιρειών Στόχου στην Κύπρο πέραν από την υφιστάμενη, καθώς ο 

όμιλος VIVARTIA δραστηριοποιείται ήδη στην Κύπρο στις σχετικές αγορές [………].   

Σύμφωνα με τα μέρη, εφόσον η VIVARTIA, η οποία έχει κοινό έλεγχο μαζί με τον Μ.Α., 

επί των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ και ΑΛΕΣΙΣ, μετά την προτεινόμενη συναλλαγή θα 

αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί αυτών, τα μερίδια αγοράς της VIVARTIA δεν θα 

επηρεαστούν με την προτεινόμενη συναλλαγή. 

Σύμφωνα με την υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία, δεν υπάρχουν κάθετες σχέσεις 

μεταξύ της CVC (συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών Χαρτοφυλακίων των 

Κεφαλαίων CVC) και των Εταιρειών Στόχου στην Κύπρο.  

Ως εκ τούτου, στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με 

βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. Ούτε προκύπτουν άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιηθείσα πράξη, πέραν από τις 

υφιστάμενες λόγω της συμμετοχής της VIVARTIA μέσω της ΜΠΑΡΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια 

επικάλυψη ή/και κάθετη σχέση των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων, ως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν 

προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 



Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου.  

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από 

το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις 

του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με 

το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση δεν 

τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώληση του 

ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή 

συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


