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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 2017, από την Robert Bosch GmbH 

(στο εξής η «BOSCH»), 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 από την εταιρεία BOSCH αφορά την προτεινόµενη απόκτηση 

του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας M.T.A. S.p.A. (στο εξής η «MTA») από την 

BOSCH, διαµέσου της Robert Bosch S.p.A. (στο εξής η «BOSCH Italy»). 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• Η BOSCH Italy, εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Ιταλίας, η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα λύσεων µετακίνησης, 

καταναλωτικών αγαθών, βιοµηχανικής τεχνολογίας και ενέργειας καθώς 

επίσης στον τοµέα επιχειρήσεων κατασκευαστικής τεχνολογίας. Η εν λόγω 

εταιρεία ανήκει στη BOSCH. 

• Η BOSCH η οποία αποτελεί την τελική µητρική εταιρεία του Οµίλου Bosch. Ο 

Όµιλος Bosch δραστηριοποιείται παγκοσµίως ως προµηθευτής της 

αυτοκινητιστικής βιοµηχανίας και οικιακών συσκευών, τεχνολογίας 

θέρµανσης, τεχνολογίας ασφαλείας καθώς και τεχνολογίας ενέργειας και 

κατασκευής, τεχνολογίας ελέγχου και κίνησης και ηλεκτρικών εργαλείων για 

επαγγελµατική χρήση και για θιασώτες µαστορέµατος.  

•  Η MTA, εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Ιταλίας, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και πώληση προϊόντων 

στους τοµείς της ψύξης βιοµηχανικών διαδικασιών και τεχνολογίας ελέγχου 

κλιµατισµού. Ειδικότερα, η M.T.A. παρέχει ψύκτες για τη ψύξη εµπορικών 

κτηρίων και τη ψύξη βιοµηχανικών διαδικασιών, αντλίες θερµότητας, µονάδες 

εξάτµισης για τη ψύξη εµπορικών κτιρίων και τη βιοµηχανική διαδικασία 

ψύξης, µονάδες συµπύκνωσης, υδραυλικά τερµατικά, ξηραντήρες αέρα και 

φίλτρα. Το επίκεντρο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας είναι η ψύξη 

βιοµηχανικών διεργασιών, ενώ η ψύξη των κτηρίων αποτελεί […..]1 της 

δραστηριότητάς της.  Η ΜΤΑ είναι επίσης δραστήρια, […..], στον τοµέα του 

συµπιεσµένου αέρα  και επεξεργασίας αερίου. 

Στις 20 Ιουλίου 2017, ο 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

∆ηµοκρατίας στις 28 Ιουλίου 2017, ως 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 3 Αυγούστου 2017, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη 

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

ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν 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 […..] (στο εξής η 

«Συµφωνία») µεταξύ της BOSCH Italy ως η αγοράστρια, και της ίδιας της ΜΤΑ2 

καθώς επίσης και φυσικών προσώπων ως οι πωλητές (στο εξής οι «πωλητές»), µε 

σκοπό την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΤΑ από την BOSCH 

Italy.  

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 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, καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

στοχευόµενης ΜΤΑ, εφόσον η BOSCH διαµέσου της θυγατρικής της εταιρείας 

BOSCH Italy, αποκτά τον αποκλειστικό της έλεγχο. 

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της BOSCH για το έτος 2016 ανήλθε σε  

€73.129.000.000, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της στοχευόµενης ΜΤΑ για το 

έτος 2016 ανήλθε σε €76.800.000. 

Επιπρόσθετα, τόσο η BOSCH, όσο και η στόχος ΜΤΑ διεξάγουν εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

                                                        
2
 Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην κοινοποίηση σηµειώνεται ότι και […..].  
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Συγκεκριµένα, η BOSCH διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2016, µε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 

€[…..]. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών της BOSCH στην Κύπρο το 2016 αφορούσε 

δραστηριότητες της που διεξάγονται από (α) […..] σχετικά µε την πώληση µικρών και 

µεγάλων οικιακών συσκευών όπως πλυντήρια πιάτων, κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια 

και άλλα καταναλωτικά αγαθά, (β) […..] σε σχέση µε προϊόντα 

αυτοκινητοβιοµηχανίας δευτερογενούς αγοράς, ηλεκτρικά εργαλεία, προϊόντα 

ασφάλειας και επικοινωνίας καθώς και προϊόντα θερµοτεχνολογίας, (γ) […..] σε 

σχέση µε την πώληση εξαρτηµάτων διεύθυνσης αυτοκινήτων (CV συστήµατα 

διεύθυνσης και αντλίες), (δ) […..] σχετικά µε ανταλλακτικά για βιοµηχανικές 

εφαρµογές κίνησης και ελέγχου, καθώς επίσης και (ε) […..]3 σε σχέση µε την πώληση 

βιοµηχανικών λεβήτων (€[…..]), ανταλλακτικών (€[…..]), λέβητων δαπέδου (€[…..]), 

BGZ (συσκευών αερίου) (€[…..]) και καλοριφέρ (€[…..]).  

Η ΜΤΑ διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας για το έτος 2016, µε κύκλο εργασιών €[…..]. Ο εν λόγω κύκλος 

εργασιών προέκυψε από δύο επιχειρήσεις όπως σηµειώνεται στην κοινοποίηση, και 

συγκεκριµένα από τις […..], αναφορικά µε την πώληση των ακόλουθων προϊόντων: 

φίλτρα, συµπυκνώµατα αποστράγγισης, ψυκτικούς ξηραντήρες αέρα, σύνολο (‘kit’), 

ψύκτη και ανταλλακτικά. 

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 µια συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του 

ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 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 

                                                        
3
 Σηµειώνεται περαιτέρω από την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία ότι οι διανοµείς της […..] στην 
Κύπρο είναι οι εταιρείες […..]. Ενώ γενικότερα για την Bosch TT, σηµειώνεται στην κοινοποίηση ότι, µαζί 
µε τις δικές τις θυγατρικές, η Bosch TT είναι προµηθευτής προϊόντων θέρµανσης και λύσεων ζεστού 
νερού, ενώ το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της εκτίνεται από λέβητες θέρµανσης µέχρι αντλίες 
θερµότητας δαπέδου ή που κρεµιούνται στον τοίχο, από ηλιακά θερµικά συστήµατα µέχρι λέβητες 
στερεών καυσίµων, καλοριφέρ χωρίς δεξαµενές και αξεσουάρ.  
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τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής 

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

Στην προκειµένη περίπτωση, η στοχευόµενη MTA δραστηριοποιείται στην κατασκευή 

και πώληση προϊόντων στους τοµείς της ψύξης βιοµηχανικών διαδικασιών και 

τεχνολογίας ελέγχου κλιµατισµού. Ειδικότερα, η M.T.A. παρέχει ψύκτες για τη ψύξη 

εµπορικών κτηρίων και τη ψύξη βιοµηχανικών διαδικασιών, αντλίες θερµότητας, 

µονάδες εξάτµισης για τη ψύξη εµπορικών κτιρίων και τη βιοµηχανική διαδικασία 

ψύξης, µονάδες συµπύκνωσης, υδραυλικά τερµατικά, ξηραντήρες αέρα και φίλτρα. 

Το επίκεντρο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας είναι η ψύξη βιοµηχανικών 

διεργασιών, ενώ η ψύξη των κτηρίων αποτελεί […..] της δραστηριότητάς της. Η ΜΤΑ 

είναι επίσης δραστήρια, […..], στον τοµέα του συµπιεσµένου αέρα  και επεξεργασίας 

αερίου. 

Η αγοράστρια BOSCH Italy δραστηριοποιείται στον τοµέα λύσεων µετακίνησης, 

καταναλωτικών αγαθών, βιοµηχανικής τεχνολογίας και ενέργειας καθώς επίσης στον 

τοµέα επιχειρήσεων κατασκευαστικής τεχνολογίας. Ο Όµιλος BOSCH, στον οποίο 

ανήκει, δραστηριοποιείται παγκοσµίως ως προµηθευτής της αυτοκινητιστικής 

βιοµηχανίας και οικιακών συσκευών, τεχνολογίας θέρµανσης, τεχνολογίας ασφαλείας 

καθώς και τεχνολογίας ενέργειας και κατασκευής, τεχνολογίας ελέγχου και κίνησης 

και ηλεκτρικών εργαλείων για επαγγελµατική χρήση και για θιασώτες µαστορέµατος.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας: (Α) Ο τοµέας 

τεχνολογίας κλιµατιστικού ελέγχου, ο οποίος διαχωρίζεται σε δύο επιµέρους αγορές 

και συγκεκριµένα: (α) στον τοµέα τεχνολογίας κλιµατιστικού ελέγχου για οικιακά και 

µικρά εµπορικά συστήµατα κλιµατισµού, και, (β) στον τοµέα τεχνολογίας 

κλιµατιστικού ελέγχου για βιοµηχανικά και µεγάλα εµπορικά συστήµατα κλιµατισµού, 

και, (Β) Ο τοµέας βιοµηχανικής διαδικασίας ψύξης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά των προαναφερόµενων σχετικών αγορών, 

ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωση, τόσο ο όµιλος BOSCH, στον οποίο ανήκει η 

αγοράστρια BOSCH Italy, όσο και η στόχος ΜΤΑ διεξάγουν εµπορικές 

δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ιδιαίτερα, ο όµιλος BOSCH διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2016, µε συνολικό κύκλο 
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εργασιών ύψους €[…..]. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών του οµίλου BOSCH στην 

Κύπρο το 2016 αφορούσε δραστηριότητες του που διεξάγονται από διάφορες 

θυγατρικές του. Σε σχέση µε αυτές τις δραστηριότητες και τον κύκλο εργασιών του 

οµίλου BOSCH στην Κύπρο το 2016, σηµειώνεται […..] αφορά την πώληση µικρών 

και µεγάλων οικιακών συσκευών όπως πλυντήρια πιάτων, κουζίνες, ψυγεία, 

πλυντήρια και άλλα καταναλωτικά αγαθά. Επίσης ο εν λόγω κύκλος εργασιών, 

αφορούσε πωλήσεις που έγιναν στην Κύπρο το 2016 σε σχέση µε προϊόντα 

αυτοκινητοβιοµηχανίας δευτερογενούς αγοράς, ηλεκτρικά εργαλεία, προϊόντα 

ασφάλειας και επικοινωνίας καθώς και προϊόντα θερµοτεχνολογίας, εξαρτηµάτων 

διεύθυνσης αυτοκινήτων (CV συστήµατα διεύθυνσης και αντλίες), καθώς επίσης 

πωλήσεις ανταλλακτικών για βιοµηχανικές εφαρµογές κίνησης και ελέγχου. 

Επισηµαίνεται σε σχέση µε τις προαναφερόµενες δραστηριότητες του οµίλου BOSCH 

και συγκεκριµένα την πώληση προϊόντων θερµοτεχνολογίας στην Κύπρο, ότι 

σύµφωνα µε την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία, τα εν λόγω προϊόντα αφορούν 

τους τοµείς αντλιών θερµότητας, σχεδόν αποκλειστικά στον τοµέα του εξοπλισµού 

για οικιακή χρήση και για µικρότερες εµπορικές εγκαταστάσεις, καθώς και την 

παραγωγή προϊόντων ψυκτικών µεταβαλλόµενης ροής (‘variable refrigerant flow 

products’)4.  

Η στοχευόµενη ΜΤΑ διεξήγαγε εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για το έτος 2016, µε κύκλο εργασιών ύψους €[…..]. Ο εν 

λόγω κύκλος εργασιών προέκυψε από την πώληση προϊόντων από δύο συνολικά 

εταιρείες, και συγκεκριµένα από την πώληση φίλτρων, συµπυκνωµάτων 

αποστράγγισης, ψυκτικούς ξηραντήρες αέρα, σύνολο (‘kit’), ψύκτη και ανταλλακτικά. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη σχετική νοµολογία, για τη ψύξη 

µεγάλων εµπορικών ή βιοµηχανικών κτηρίων χρησιµοποιούνται µεγάλοι ψύκτες 

(large chillers). Όπως έχει σηµειωθεί, οι πωλήσεις της BOSCH στην Κύπρο κατά το 

2016 αφορούσαν µεταξύ άλλων πωλήσεις προϊόντων θερµοτεχνολογίας, που κυρίως 

αφορούν αντλίες θερµότητας στον τοµέα του εξοπλισµού για οικιακή χρήση και για 

µικρότερες εµπορικές εγκαταστάσεις, καθώς και προϊόντα ψυκτικών µεταβαλλόµενης 

ροής (‘variable refrigerant flow products’). Εποµένως δεν διαφαίνεται η BOSCH να 

προέβει σε πωλήσεις µεγάλων ψυκτών (large chillers) κατά το 2016 στην Κύπρο, και, 

                                                        
4
 Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην κοινοποίηση επακριβώς καταγράφεται ότι […..]. 
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άρα δεν δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα τεχνολογίας κλιµατιστικού ελέγχου για 

βιοµηχανικά και µεγάλα εµπορικά συστήµατα κλιµατισµού.5 

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία η οποία 

έχει διευκρινίσει ότι τα προϊόντα θερµοτεχνολογίας τα οποία έχουν πωληθεί από τον 

Όµιλο BOSCH στην Κύπρο κατά το 2016, αποτελούν αντλίες θερµότητας στον τοµέα 

του εξοπλισµού για οικιακή χρήση και για µικρότερες εµπορικές εγκαταστάσεις. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την υπόχρεο προς κοινοποίηση εταιρεία, από τα µέρη που 

συµµετέχουν στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, µόνο η ΜΤΑ είναι ενεργή στον 

τοµέα της βιοµηχανικής διαδικασίας ψύξης (‘industrial process cooling’). Όπως δε 

αναφέρθηκε πιο πάνω οι αντλίες θερµότητας που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανική 

διαδικασία ψύξης µπορούν να υποκατασταθούν σε σπάνιες περιπτώσεις, λόγω των 

ειδικών απαιτήσεων που περιγράφονται και τη µεγάλη διακύµανση των τιµών που 

προκύπτουν από αυτές τις ειδικές απαιτήσεις. 

Επίσης η υπόχρεος προς κοινοποίηση εταιρεία, έχει διευκρινίσει ότι οι πωλήσεις της 

MTA στην Κύπρο το 2016, αφορούν προϊόντα που σχετίζονται µε τους τοµείς 

τεχνολογίας κλιµατιστικού ελέγχου για µεγάλα εµπορικά και βιοµηχανικά συστήµατα 

κλιµατισµού και της βιοµηχανικής διαδικασίας ψύξης. 

Εποµένως, στη βάση των όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν 

υπάρχουν οποιεσδήποτε οριζόντιες ή κάθετες επικαλύψεις εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, στις σχετικές αγορές όπως καταγράφονται πιο πάνω, εφόσον, η 

στόχος ΜΤΑ κατά το 2016 στην Κύπρο δραστηριοποιήθηκε µόνο στον τοµέα 

τεχνολογίας κλιµατιστικού ελέγχου για βιοµηχανικά και µεγάλα εµπορικά συστήµατα 

κλιµατισµού, καθώς επίσης και στον τοµέα βιοµηχανικής διαδικασίας ψύξης, (µε 

πωλήσεις ύψους µόνο €[…..]), ενώ ο Όµιλος BOSCH, δεν φαίνεται να 

δραστηριοποιήθηκε σε κανένα από τους δύο προαναφερόµενους τοµείς κατά το 

2016 στην Κύπρο. 

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

συγκέντρωση δεν δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του 

                                                        
5
 Για λόγους πληρότητας, σηµειώνεται ότι η BOSCH Italy έχει αναφέρει ότι θεωρητικά, θα µπορούσε να 
υπάρξει λειτουργική δυνατότητα υποκατάστασης µεταξύ των προϊόντων των εµπλεκόµενων µερών σε 
επίπεδο µικρών ψυκτών µε χωρητικότητα κάτω των 250 kW και αντλιών θερµότητας για τη ψύξη των 
κτηρίων. Τέλος σηµειώνεται ότι λόγω των διαφορών όσον αφορά την τεχνολογία και το αρχικό κόστος – 
ένας ψύκτης απαιτεί κανονικά έναν πύργο ψύξης

5 
- και το υψηλό κόστος µετάβασης από µια τεχνολογία 

ψύξης σε άλλη, είναι η άποψη των µερών ότι η υποκατάσταση είναι δυνατή µόνο σε περιορισµένο 
βαθµό.  
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Νόµου. Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

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 παρακώλησης του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας 

ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


