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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 12/2021 

        Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.002 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί 

της Green Pixel Productions Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικο-

ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και λοιπού προγράμματος και 

παροχής συναφών υπηρεσιών από τις εταιρείες Alpha Δορυφορική 

Τηλεόραση Α.Ε. και ΝΕΑ Τηλεόραση Α.Ε. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης    Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 3 Μαρτίου 2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 18 Ιανουαρίου 2021, από τις εταιρείες Alpha 

Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε. (στο εξής η «Alpha Τηλεόραση») και ΝΕΑ Τηλεόραση 

Α.Ε. (στο εξής η «ΝΕΑ Τηλεόραση»),  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»).   

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες 

Alpha και ΝΕΑ Τηλεόραση, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να προβούν στην 
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απόκτηση κοινού ελέγχου επί της Green Pixel Productions Α.Ε. Παραγωγής και 

Εμπορίας Οπτικο-ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και λοιπού 

προγράμματος και παροχής συναφών υπηρεσιών (στο εξής η «Green Pixel»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Alpha Τηλεόραση που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία 

λειτουργεί ως αδειοδοτημένος πάροχος επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης πανελλαδικής εμβέλειας 

ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου (ιδιοκτησιακός 

φορέας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ALPHA). 

Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η λειτουργία του τηλεοπτικού 

ενημερωτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας «ALPHA». Σε αυτό το 

πλαίσιο, παράγει (είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων-εκτελεστών 

παραγωγής) τηλεοπτικά προγράμματα ή/και εξασφαλίζει τηλεοπτικά 

δικαιώματα μετάδοσης και εκμετάλλευσης οπτικοακουστικού υλικού 

προς ένταξή τους στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που μεταδίδει ο 

τηλεοπτικός σταθμός. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της Alpha Τηλεόραση στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνεται ότι αυτές περιορίζονται κυρίως 

στην χορήγηση δικαιώματος άδειας, μέσω συμβάσεων. 

Η Alpha Τηλεόραση ανήκει στην Μότορ Όιλ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια 

Κορίνθου ΑΕ που αποτελεί την μητρική εταιρεία του ομώνυμου ομίλου 

και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς διύλισης και παραγωγής 

πετρελαίου, βασικών ελαίων, λιπαντικών, ασφάλτου, υγραερίων, 

καυσίμων αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζινών, της χονδρικής και 

λιανικής εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, στους τομέα παραγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας 

λιπαντικών, διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 

πετρελαιοειδών, καθώς και στους τομείς της ενέργειας, των χημικών, 

της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου σε 

καταναλωτές, τον τομέα της ναυτιλίας και τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα. 

2. Η ΝΕΑ Τηλεόραση Α.Ε. που είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία 

εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας «STAR». Το 

Star Channel λειτουργεί ως αδειοδοτημένος πάροχος επίγειας 



3 

 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής 

εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου. 

Αναφορικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας Star Channel στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, αυτές περιορίζονται στην εκχώρηση αδειών 

εκμετάλλευσης τηλεοπτικών προγραμμάτων, κυρίως μέσω 

συμβάσεων, σε αδειοδοτημένους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ειδικότερα, 

η εταιρεία Star Channel έχει συνάψει συμφωνία με το Omega Channel 

Limited για την αναμετάδοση του τρέχοντος τηλεοπτικού 

προγράμματος του Star Channel. 

3. Η Green Pixel Productions Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικο-

ακουστικού υλικού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού και λοιπού 

προγράμματος και παροχής συναφών υπηρεσιών που είναι εταιρεία 

παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων. Για την επίτευξη της δραστηριότητάς της, η εταιρεία 

μισθώνει σύγχρονα στούντιο  τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο 

εξοπλισμό, ώστε όλα τα προγράμματα που παράγονται να είναι σε 

περιβάλλον Υψηλής Ανάλυσης (HD). Επισημαίνεται ότι η Green Pixel 

δεν δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην ΑΕ Κατασκευών Τεχνικών Έργων 

Εμπορικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων KONKAT. 

Στις 19 Ιανουαρίου 2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

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 29 Ιανουαρίου 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 1 Μαρτίου  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: 
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Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση: 

1) Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών της Green Pixel Productions 

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικό-ακουστικού Υλικού, 

Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού και Λοιπού Προγράμματος και Παροχής 

Συναφών Υπηρεσιών μεταξύ της Ανώνυμος Εταιρεία Κατασκευών Τεχνικών 

Έργων Εμπορικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων KONKAT 

και της ΝΕΑ Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία ημερομηνίας 15.12.2020.  

2) Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών της Green Pixel Productions 

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικό-ακουστικού Υλικού, 

Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού και Λοιπού Προγράμματος και Παροχής 

Συναφών Υπηρεσιών μεταξύ της Ανώνυμος Εταιρεία Κατασκευών Τεχνικών 

Έργων Εμπορικών Βιομηχανικών και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων KONKAT 

και της ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση Ανώνυμος Εταιρεία ημερομηνίας 

15.12.2020. 

Παράλληλα με τις πιο πάνω Συμφωνίες, έχει υπογραφτεί και η Συμφωνία Μετόχων 

μεταξύ της ΝΕΑ Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και της ALPHA Δορυφορική 

Τηλεόραση Ανώνυμος Εταιρεία αναφορικά με την «Green Pixel Productions 

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Οπτικό-ακουστικού Υλικού, 

Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού και Λοιπού Προγράμματος και Παροχής Συναφών 

Υπηρεσιών» ημερομηνίας 15.12.2020. 

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.  

Σύμφωνα με τα Συμφωνητικά Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών, η Alpha 

Τηλεόραση και Star Channel θα κατέχουν από 50% των μετοχών της Green Pixel.  

Όπως καταγράφουν οι συμμετέχουσες, δεδομένου ότι έκαστος μέτοχος θα κατέχει το 

ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου της Green Pixel, ο έλεγχος θα ασκείται από κοινού 

από την Alpha Τηλεόραση και το Star Channel, οι οποίες και θα μετέχουν κατά 

ποσοστό 50% τόσο σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης όσο και σε επίπεδο 

εκπροσώπησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας-στόχου. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το καταστατικό της Green Pixel,  

(α) Όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό μπορεί να αποτελείται από 3 

έως 7 μέλη (άρθρο 19 του καταστατικού). Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας 

υπόψη την κατά 50-50 εκπροσώπησης των δύο μετόχων σε επίπεδο Γενικής 
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Συνέλευσης, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τυγχάνουν της 

αποδοχής / έγκρισης αμφότερων μετόχων. 

 (β) Ο τρόπος λήψης των αποφάσεων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου 

είναι με πλειοψηφία (50%+1) των παρευρισκόμενων μελών (άρθρο 24 του 

καταστατικού). Οι ρυθμίσεις αναφορικά με την απαιτούμενη απαρτία και 

πλειοψηφία θα διατηρηθούν ως έχουν. 

(γ) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου/ Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει 

νικούσα ψήφο. 

(δ) Σε περίπτωση όπου ένας από τους δύο μετόχους (ή/και τα μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν οριστεί από αυτούς) διαφωνούν, θα 

τυγχάνει εφαρμογής η πρόβλεψη του άρθρου 1.4 της Συμφωνίας Μετόχων 

όπου καταγράφεται η Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών.  

Επομένως, όπως ισχυρίζονται οι συμμετέχουσες, πρόθεση των μερών είναι ότι για 

όλες τις στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις της Green Pixel να απαιτείται 

συναπόφαση 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων 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, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης καθότι υπάρχει αλλαγή ελέγχου από 

αποκλειστικό έλεγχο της Green Pixel, σε κοινό της έλεγχο από την Alpha Τηλεόραση 

και το Star Channel. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» 

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

του Νόμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο ενοποιημένος κύκλος 

εργασιών της Μότορ Όιλ για το έτος 2019 ανήλθε στο ποσό των €9.372.543.000. 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της κοινοποίησης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 

για το έτος 2019 της Alpha Τηλεόρασης ανήλθε σε €63.408.611, της Νέα 

Τηλεόραση για το ίδιο έτος σε €60.767.821 και της Green Pixel σε €30.147.210. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Μότορ Όιλ, η Νέα Τηλεόραση και η Alpha 

Τηλεόραση δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, άμεσα ή 

έμμεσα, στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
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Στην προκειμένη περίπτωση, για το 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 

Μότορ Όιλ στην Κύπρο ανήλθε στα €[………]1 από δραστηριότητες του ομίλου οι 

οποίες αφορούν πωλήσεις πετρελαιοειδών (λιπαντικών και καυσίμων).2  

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συγκέντρωσης, η Alpha Τηλεόραση και η Νέα 

Τηλεόραση πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κύπρο, o οποίος για το 2019 

ανήλθε σε €[………] και €[………], αντίστοιχα. Τα ως άνω έσοδα προέρχονται 

από εκχωρήσεις αδειών και εν γένει υπηρεσίες συνδεόμενες με εκμετάλλευση 

τηλεοπτικών  προγραμμάτων στην Κύπρο.  

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. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου, κατέληξε ότι ως σχετικές 

αγορές προϊόντος / υπηρεσίας στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης ορίζονται:  

1. Η αγορά παροχής δικαιωμάτων, μέσω συμβάσεων, μετάδοσης ή/και 

αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω 

διαχωρισμό μεταξύ της απόκτησης δικαιωμάτων για αθλητικά προγράμματα, 

δικαιωμάτων για κινηματογραφικές ταινίες, ειδησεογραφικού περιεχομένου, 

κλπ. 

2.  Η αγορά παραγωγής και προμήθειας κατά παραγγελία τηλεοπτικού 

περιεχομένου (“production and supply of commissioned TV content”).  

Για όλες τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, η γεωγραφική αγορά 

είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η υπό εξέταση υπόθεση, αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου της Green Pixel από 

τις εταιρείες  Alpha Τηλεόραση και Νέα Τηλεόραση. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές 

στην υπό κρίση συγκέντρωση λόγω του γεγονότος ότι οι ως άνω σχετικές αγορές 

είναι κατ’ εξοχή ελληνικές καθώς αφενός η Green Pixel δεν δραστηριοποιείται στην 

 
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 [....]. 
2 Ο κύκλος εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας προέκυψε από πωλήσεις του Coral Group, της 
LPC Μονοπρόσωπη Α.Ε. Επεξεργασίας και Εμπορίας Λιπαντικών και Πετρελαιοειδών Προϊόντων και 
Motor Oil (Hellas) S.A. 
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Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου οι εταιρείες Alpha Τηλεόραση και Star Channel 

είναι αδειοδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης στην Ελλάδα.  

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες Alpha Τηλεόραση και Νέα Τηλεόραση 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέχουν, μέσω 

σύμβασης, δικαιώματα μετάδοσης ή/και αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων 

σε τηλεοπτικούς σταθμούς οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι στην Κύπρο. Οι 

συμμετέχουσες ισχυρίζονται ότι η παροχή αυτών των δικαιωμάτων μετάδοσης και/ή 

αναμετάδοσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων των εν λόγω επιχειρήσεων δεν 

επηρεάζεται από την σκοπούμενη συγκέντρωση καθώς, αφενός η επιχείρηση στόχος 

η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τηλεοπτική περιεχομένου δεν 

δραστηριοποιείται στην κυπριακή αγορά και αφετέρου η αγορά μετάδοσης και/ή 

αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων αποτελεί υπό-αγορά της λιανικής 

παροχής τηλεοπτικού περιεχομένου στην οποία δραστηριοποιούνται οι αποκτώσες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με πολύ μικρό κύκλο εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

ο κύκλος εργασιών των Alpha Τηλεόραση και Νέα Τηλεόραση (Star Channel) στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται μόλις στο [………]% και [………]% αντίστοιχα επί 

του συνολικού κύκλου εργασιών τους. 

Βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι προκύπτει 

οριζόντια σχέση στην Κύπρο, στις δραστηριότητες των δύο μετόχων που αποκτούν 

έλεγχο επί της Green Pixel. 

Αναφορικά με τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων Alpha Τηλεόραση και Νέα 

Τηλεόραση στην αγορά παροχής δικαιωμάτων, μέσω συμβάσεων, μετάδοσης ή/και 

αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων στην κυπριακή αγορά, οι συμμετέχουσες 

θεωρούν ότι είναι αμελητέα (de minimis).  

Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του Παραρτήματος Ι του 

Νόμου από τις οριζόντιες σχέσεις των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά τον πιθανό συντονισμό μεταξύ των δύο μετόχων της Green Pixel, οι 

συμμετέχουσες αναφέρουν τα ακόλουθα: 

 Στη Συμφωνία Μετόχων διασφαλίζεται η διοικητική αυτονομία της Green Pixel 

από τους Μετόχους της, όπως επίσης και η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

περίπτωση αδυναμίας επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας ή πλειοψηφίας 

για τη συζήτηση επί των ιδίων θεμάτων στις συνεδριάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των μετόχων. 

[………] 
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Επομένως, η Συμφωνία Μετόχων διασφαλίζει ότι η αγορά παροχής 

τηλεοπτικού περιεχομένου δεν ενδέχεται να επηρεαστεί οριζόντια καθότι οι 

παραγωγές της κάθε αποκτώσας επιχείρησης θα αποτελούν εξ ολοκλήρου 

ξεχωριστές παραγωγές. Η επιχείρηση-στόχος θα ενεργεί μόνο προς όφελος 

της επιχείρησης της οποίας της έχει αναθέσει την εκτέλεση παραγωγής 

τηλεοπτικού περιεχομένου.  

 Περαιτέρω, η  παράγραφος 1.2 της Συμφωνίας προνοεί ότι η διοίκηση της 

επιχείρησης-στόχου θα είναι ανεξάρτητη, καθώς τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη δεν θα συνδέονται με τις 

αποκτώσες επιχειρήσεις. [………] 

 Με τη διοικητική ανεξαρτησία της επιχείρησης-στόχου ενδυναμώνεται η 

λειτουργική της αυτονομίας καθώς η διοίκηση της επιχείρησης-στόχου θα 

είναι ελεύθερη να λάβει τις αποφάσεις της χωρίς οποιοδήποτε άμεσο ή 

έμμεσο επηρεασμό από τις αποκτώσες επιχειρήσεις.  

 Επιπρόσθετα, η παράγραφος 1.3 της Συμφωνίας Μετόχων προνοεί την 

ανάθεση σε εξωτερικό ή/και οικονομικό σύμβουλο με ειδίκευση στα θέματα 

του δικαίου του ανταγωνισμού για την εκπόνηση Κώδικα Συμπεριφοράς. 

[………] 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, δεν προκύπτουν κάθετες ή στενά 

συνδεδεμένες γειτονικές αγορές μεταξύ τους, οι οποίες είναι ικανές να προκαλέσουν 

προβλήματα ανταγωνισμού.  

Ως εκ τούτου, στην παρούσα συγκέντρωση δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη 

βάση των προνοιών του Παραρτήματος Ι του Νόμου. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες 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. 
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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 


