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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του 

Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού από τις 

EUROGATE International GmbH, Interorient Navigation Co. Ltd και East Med 

Holdings S.A, µέσω της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Αντρέας Καρύδης   Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς   Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 11 Αυγούστου 20017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο της παρούσας διαδικασίας είναι η εξέταση από την Επιτροπή 

πιθανολογούµενης παράβαση των άρθρων 14, 15 και 42 του περί του Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων για σκοπούς διαφύλαξης του αποτελεσµατικού 

ανταγωνισµού Νόµου, Ν.83(Ι)/2014 (εφεξής «ο Νόµος»). 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η Επιτροπή στις 16/6/2016, αφού ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής 

(εφεξής η «Υπηρεσία») η προκαταρκτική αξιολόγηση της πράξης συγκέντρωσης που 

είχε κοινοποιηθεί στις 4 Μαΐου 2016, από τις εταιρείες EUROGATE International 

GmbH (στο εξής η «EUROGATE»), Interorient Navigation Co. Ltd (στο εξής η 

«INTERORIENT») και East Med Holdings S.A (στο εξής η «EAST MED») αναφορικά 

µε την απόκτηση της διαχείρισης του Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων 
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στο Λιµάνι Λεµεσού από τις εταιρείες EUROGATE, INTERORIENT και EAST MED, 

µέσω της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd (στο εξής η «EUROGATE 

CONTAINER»), εξέτασε την υποβληθείσα από την Υπηρεσία ενώπιον της σχετική 

γραπτή έκθεση ηµεροµηνίας 14/6/2016. 

 

 Η Επιτροπή ακολούθως, µε γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα που 

τέθηκαν ενώπιόν της από τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, και λαµβάνοντας 

υπόψη και τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 14/6/2016 και 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 και αποφάσισε να 

µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να κηρύξει αυτή συµβατή µε τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  

 

Μετά από την απόφαση της Επιτροπής µε αριθµό 15/2016, ηµεροµηνίας 16/6/2016, 

στο πλαίσιο διεξαγωγής πλήρους διερεύνησης (α) της πράξης συγκέντρωσης 

αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης των Λιµενικών Υπηρεσιών «Marine 

Services» στο Λιµάνι Λεµεσού (LOT2) από την P&O MARITIME CYPRUS LTD, και 

(β) της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-

Purpose Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) από την DP WORLD LIMASSOL 

LTD, περιήλθαν εις γνώση της Υπηρεσίας διάφορες πληροφορίες οι οποίες 

καταγράφτηκαν στο σηµείωµα της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 5/1/2017, τόσο από τις  

εµπλεκόµενες στις υπό αναφορά συγκεντρώσεις επιχειρήσεις, όσο και από την Αρχή 

Λιµένων Κύπρου (στο εξής η «Α.Λ.Κ») και αριθµό εµπλεκοµένων φορέων, 

αναφορικά µε την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών, ιδίως µε τον προγραµµατισµό και 

τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την εξαγωγή ή/και εκφόρτωση από το 

πλοίο και παράδοση εµπορευµατοκιβωτίων που φτάνουν στο λιµάνι Λεµεσού.  

 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 9/1/2017, µελέτησε το σηµείωµα της 

Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 5/1/2017, µε το οποίο ενηµερώθηκε αναφορικά µε τις 

πληροφορίες που είχαν περιέλθει εις γνώση της Υπηρεσίας και η Επιτροπή κατά την 

εν λόγω συνεδρία της οµόφωνα αποφάσισε όπως, στη βάση των διατάξεων του 

Νόµου, δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να διερευνήσει περαιτέρω το θέµα των 

πιθανών παραβάσεων του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου 

του 2014 (στο εξής «ο Νόµος»). 
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Στις 6/2/2017, στο πλαίσιο της έρευνας, στάλθηκε από την Υπηρεσία επιστολή στις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση επιχειρήσεις, ενηµερώνοντας τις για τα νέα στοιχεία που 

είχαν έρθει εις γνώση της και για την απόφαση της Επιτροπής για διεξαγωγή έρευνας 

αναφορικά µε το ενδεχόµενο τα µέρη να έχουν δώσει µη αναληθείς ή παραπλανητικές 

πληροφορίες στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της υπό αναφορά 

πράξης συγκέντρωσης.  

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της µε ηµεροµηνία 4/4/2017, αφού µελέτησε το ενηµερωτικό 

σηµείωµα της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 17/3/2017, και ενηµερώθηκε πλήρως από τα 

στοιχεία και δεδοµένα τα οποία υπήρχαν στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες εκ πρώτης 

όψεως ενήργησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόµο 

και ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα άρθρα 14, 15 και 42 του 

Νόµου, καθότι η πληροφόρηση που παρείχαν µετά από αιτήµατα της Υπηρεσίας δεν 

ήταν πλήρης και ακριβής σε σχέση µε ζητήµατα που είχαν αποφασιστική σηµασία 

προκειµένου να αξιολογηθεί η υπό αναφορά συναλλαγή σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

Νόµου. 

 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή κατά πλειοψηφία, ενεργώντας στη βάση των προνοιών 

του άρθρου 34 του Νόµου αποφάσισε να καταρτίσει Έκθεση Αιτιάσεων προς τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, INTERORIENT, EAST MED και EUROGATE, 

σε σχέση µε πιθανολογούµενη παροχή αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών 

και πιθανολογούµενη παράλειψη παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο συµµόρφωσης 

µε τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα άρθρα 14, 15 και 42 του Νόµου. 

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 7/4/2017 εξέτασε το κείµενο της 

Έκθεσης Αιτιάσεων, και αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει 

αποφασίζοντας παράλληλα την άµεση κοινοποίηση του και ειδοποίηση των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών. 

Στις 29 Μαΐου 2017 ο δικηγόρος των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών 

υπέβαλε στην Επιτροπή τις γραπτές θέσεις αυτών σχετικά µε την Έκθεση Αιτιάσεων. 

Στις 31 Μαΐου 2017 η Επιτροπή σε συνεδρία της παρουσία και του δικηγόρου των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών άκουσε τις θέσεις αυτού επί του κειµένου της 

Έκθεσης Αιτιάσεων. 
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Σε συνέχεια της ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία, στις 6 Ιουλίου 2017 

στάλθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία και θέσεις από τον δικηγόρο των υπόχρεων 

προς κοινοποίηση εταιρών. 

2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: 

2.1 Eurogate Container Terminal Limassol Ltd  

Η EUROGATE CONTAINER αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε 

τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία δηµιουργήθηκε από τις εταιρείες 

EUROGATE και Zirando Investments Limited (στο εξής η «ZIRANDO») µε σκοπό την 

απόκτηση της διαχείρισης του Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο 

Λιµάνι Λεµεσού. 

2.2. EUROGATE International GmbH – Ιδρυτική Εταιρεία 1 της EUROGATE 

CONTAINER 

Η EUROGATE αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Γερµανίας, η οποία ανήκει στην EUROGATE GmbG & Co. KGaA, που είναι η 

ιθύνουσα εταιρεία του Οµίλου Εταιρειών EUROGATE. 

Ο Όµιλος Εταιρειών EUROGATE δραστηριοποιείται στην αγορά προσφοράς 

υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση εµπορευµατοκιβωτίων και προσφοράς 

υπηρεσιών στοιβασίας (container handling and stevedoring services) σε ναυτιλιακές 

γραµµές που µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια (container shipping lines), σε 

γερµανικά λιµάνια, ενώ µέσω της συνδεδεµένης του εταιρείας Contship Italia S.p.A. 

προσφέρει υπηρεσίες στοιβασίας σε ιταλικά λιµάνια. Επίσης, κατέχει συµµετοχές σε 

τερµατικούς σταθµούς εµπορευµατοκιβωτίων (container terminals) στη Ρωσία, στη 

Λισαβόνα και είναι υπεύθυνος για την καθηµερινή διαχείριση του τερµατικού σταθµού 

του λιµανιού Tanger Med στο Μαρόκο. Περαιτέρω, ο Όµιλος Εταιρειών EUROGATE, 

µέσω συνδεδεµένων του εταιρειών προσφέρει αριθµό υπηρεσιών που σχετίζονται µε 

εµπορευµατοκιβώτια, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταφορά φορτίων, υπηρεσίες 

αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων και υπηρεσίες επιδιόρθωσης 

εµπορευµατοκιβωτίων. Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες σχετικά µε τη µεταφορά 

φορτίων και τη διαχείριση logistics για µεταφορά φορτίων, λογισµικές λύσεις για 

logistics και εξειδικευµένες υπηρεσίες τεχνικής µηχανικής. 
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2.3. Zirando Investments Limited, Ιδρυτική Εταιρεία 2 της EUROGATE 

CONTAINER 

Η ZIRANDO αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία δηµιουργήθηκε µε σκοπό να συµβληθεί µε την 

EUROGATE για τη δηµιουργία της επιχείρησης EUROGATE CONTAINER. Η 

ZIRANDO ανήκει κατά 50% του µετοχικού της κεφαλαίου στη INTERORIENT και 

κατά 50% στη EAST MED.  

2.4. Interorient Navigation Co. Ltd, Ιδρυτική Εταιρεία 1 της ZIRANDO 

Η INTERORIENT αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στην παροχή 

υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών (marine transportation services). Η εν λόγω 

εταιρεία προσφέρει ένα µεγάλο φάσµα ναυτιλιακών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν 

την πλοιοιδιοκτησία, τη διαχείριση πλοίων, τις ναυτιλιακές επενδύσεις και εµπορικές 

δραστηριότητες. Η υποδοµή της INTERORIENT στον τοµέα της διαχείρισης πλοίων 

και στη στελέχωση τους ανά το παγκόσµιο διατηρεί τον ανώτατο βαθµό ασφάλειας 

σε στόλο που διαχειρίζεται πάνω από εκατό πλοία, που αφορούν κυρίως τάνκερς 

µοντέρνου τύπου και πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου. Η INTERORIENT λειτουργεί 

τα σκάφη της µέσω οµίλων (pools), οι οποίοι δηµιουργήθηκαν σε συνεργασία µε 

εδραιωµένες ναυτιλιακές εταιρείες. 

2.5. East Med Holdings S.A. - Ιδρυτική Εταιρεία 2 της ZIRANDO 

Η EAST MED αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του 

Λουξεµβούργου, της οποίας η µόνη δραστηριότητα είναι η ιδιοκτησία του 100% των 

µετοχών τεσσάρων εταιρειών, εγγεγραµµένων στην Ελλάδα, οι οποίες παρέχουν 

υπηρεσίες που περιλαµβάνουν ναυτιλιακή αντιπροσώπευση και υπηρεσίες logistics 

που σχετίζονται µε µεταφορές. Η EAST MED ελέγχεται από κοινού από την Gulf 

Agency Company Ltd, η οποία αποτελεί διεθνή παροχέα ναυτιλιακών, logistics και 

θαλάσσιων υπηρεσιών, και, την D.C. Mouskos (Holdings) Ltd, οι οποίες µε τη σειρά 

τους ελέγχουν αριθµό κυπριακών εταιρειών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης. 
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2.6. Τερµατικός σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων / λιµάνι Λεµεσού – Στόχος  

Στόχος στην παρούσα πράξη αποτελούσε µέρος των εργασιών της Α.Λ.Κ. που 

αφορούσαν τον Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού και 

συγκεκριµένα, τη διαχείριση του Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο 

Λιµάνι Λεµεσού.  

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι όπως διαπιστώθηκε και στην απόφασή της µε αριθµό 

15/2016 και ηµεροµηνία 16/6/2016, η προτεινόµενη συγκέντρωση αφορά δύο 

αλληλένδετες πράξεις, δηλαδή (α) τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης EUROGATE 

CONTAINER και (β) την απόκτηση από τη EUROGATE CONTAINER της 

διαχείρισης του Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού, 

που συνιστούν µία µόνο συγκέντρωση όπως αναφέρει το άρθρο 7 του Νόµου, 

εφόσον το αποτέλεσµα των εν λόγω πράξεων είναι η απόκτηση της διαχείρισης 

τµήµατος µίας άλλης επιχείρησης, και συγκεκριµένα η διαχείριση του Τερµατικού 

Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού.  

Όπως εξάλλου καταγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής µε αριθµό 15/2016, 

ηµεροµηνίας 16/6/2016, σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της 

Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για 

τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01)1  (στο εξής η 

«Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση»), δύο ή περισσότερες πράξεις συνιστούν µία µόνο 

συγκέντρωση αν έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Ενιαίο χαρακτήρα έχουν οι αλληλένδετες 

πράξεις όταν η µία δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς την άλλη και ειδικότερα όταν 

οι πράξεις συνδέονται µε όρους.2  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω κατέληξε ότι υπόχρεες 

προς κοινοποίηση εταιρείες είναι οι εταιρείες INTERORIENT, EAST MED και 

EUROGATE οι οποίες αποκτούν τον τελικό έλεγχο επί της διαχείρισης του 

Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού. 

 

                                                        
1
 Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων (2008/ C 95/01). 
2
 Απόφαση Τ-282/02 Cementbow vs Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 
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4. ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ 2014) 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Νόµου, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες 

οφείλουν στο έγγραφο της κοινοποίησης τους να συµπεριλαµβάνουν όλες τις 

ζητούµενες πληροφορίες που καταγράφονται στο Παράρτηµα III του Νόµου. Από το 

εν λόγω άρθρο συνάγεται ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες οφείλουν στο 

έγγραφο της κοινοποίησης να συµπεριλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

και στοιχεία για σκοπούς αξιολόγησης της πράξης από την Υπηρεσία. 

Στο πλαίσιο της υποβολής στην Υπηρεσία της Επιτροπής µιας συγκέντρωσης για 

σκοπούς αξιολόγησης, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, πρέπει να 

παρέχουν λεπτοµέρειες των επηρεαζόµενων αγορών και άλλων αγορών στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούµενη συγκέντρωση, ως 

ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

µεταξύ άλλων, οφείλουν να περιγράψουν τη δοµή της προσφοράς και της ζήτησης 

αναφέροντας στοιχεία για τους πέντε µεγαλύτερους πελάτες και προµηθευτές. 

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Νόµου, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες 

οφείλουν να προσκοµίζουν συνοδευτικά έγγραφα που να υποστηρίζουν τα όσα 

καταγράφονται και αναλύονται στο έγγραφο της κοινοποίησης. 

Περαιτέρω, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες συνοδεύουν την κοινοποίηση 

τους µε ενυπόγραφη δήλωση µε την οποία βεβαιώνουν ότι όλες οι πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται σε αυτή είναι σωστές-εξ’ όσων κάλλιον γνωρίζουν και πιστεύουν, 

ότι όλες οι εκτιµήσεις είναι οι καλύτερες που µπορούν να δοθούν και να 

εξακριβωθούν, ότι όλες οι απόψεις που εκφράζονται είναι ειλικρινείς και ότι είναι 

ενήµερες για τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σύµφωνα µε άρθρο 40 του 

Νόµου. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος από 

την Υπηρεσία της Επιτροπής για την παροχή πληροφοριών δυνάµει του άρθρου 15 

του Νόµου, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο γενικός διευθυντής, ο διευθυντής 

και τα πρόσωπα που βάσει νόµου ή καταστατικού είναι επιφορτισµένα µε την 

εκπροσώπηση της εταιρείας, έχουν υποχρέωση να παρέχουν αµέσως, πλήρως και 

ακριβώς όλες τις αιτούµενες πληροφορίες (άρθρο 42(3) του Νόµου). 
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Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι πρόθεση του νοµοθέτη ήταν να επιβάλει στις υπόχρεες 

προς κοινοποίηση εταιρείες υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή ακριβείς 

πληροφορίες κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης συγκεντρώσεων, καθότι η αξιόπιστη 

αξιολόγηση αυτών εξαρτάται από την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται 

από τις εταιρείες που συµµετέχουν σε µια πράξη συγκέντρωσης. 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Στην κοινοποίηση ηµεροµηνίας 4/5/2016 οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες 

είχαν δηλώσει ότι οι µητρικές εταιρείες της EAST MED (ήτοι η εταιρεία Gulf Agency 

Company Ltd και η εταιρεία D.C. Mouskos (Holdings) Ltd) ελέγχουν, µεταξύ άλλων 

τρείς εταιρείες, ήτοι, τις […..]3 , […..] και […..], οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός 

της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και παρέχουν µεταξύ άλλων, υπηρεσίες ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η εταιρεία EAST MED κατέχει το 50% 

του µετοχικού κεφαλαίου της ZIRANDO, η οποία αποτελεί µια εκ των δύο ιδρυτικών 

εταιρειών της EUROGATE CONTAINER, που δυνάµει της Συµφωνίας Παραχώρησης 

απέκτησε τη διαχείριση του Τερµατικού Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι 

Λεµεσού. 

Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που είχαν δοθεί µε την κοινοποίηση ηµεροµηνίας 

4/5/2016 αναφορικά µε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και 

ελέγχονται από τις µητρικές εταιρείες της EAST MED περιέγραφαν, µεταξύ άλλων,  

τη σχέση των µετόχων των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, τις 

εργασίες/δρασητιότητες που διεξήγαγαν, την µετοχική τους δοµή, τις υπηρεσίες που 

θα προσφέρει ο Τερµατικός Σταθµός εµπορευµατοκιβωτίων. 

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης, µε επιστολή της 

ηµεροµηνίας 20/5/2016, ζήτησε όπως δοθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, 

αναφορικά µε τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες και οι συνδεδεµένες µε αυτές εταιρείες.  

Με απαντητική επιστολή ηµεροµηνίας 26/5/2016, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες διευκρίνισαν τις δραστηριότητες των προαναφερόµενων εταιρειών, των 

µητρικών εταιρειών της EAST MED, και συγκεκριµένα την παροχή υπηρεσιών 

                                                        
3
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 

στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο [....]. 
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ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, logistics, διαµεταφοράς (freight forwarding) και 

εκτελώνισης. 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ 

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 14, 15 ΚΑΙ 42 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

Στη βάση των οδηγιών που είχαν δοθεί στην Υπηρεσία στις 9/1/2017, απεστάλη στην 

Α.Λ.Κ. επιστολή αιτούµενη στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο της 

έρευνας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που λήφθηκαν από την Α.Λ.Κ. µε σχετική επιστολή 

της, φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) χρόνων σε αρκετές 

περιπτώσεις η Α.Λ.Κ. εξυπηρέτησε στον Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 

του λιµανιού Λεµεσού, τις εταιρείες: (α) […..], (β) […..] και (γ) […..]. Οι υπηρεσίες 

που πρόσφερε στις προαναφερθείσες εταιρείες ήταν η φορτοεκφόρτωση των 

εµπορευµατοκιβωτίων τους και η αποθήκευση µέχρι την παραλαβή τους4, είτε για την 

ενδοχώρα είτε για επανεξαγωγή. Η Α.Λ.Κ. επί τούτου, επισύναψε κατάλογο µε τα 

τιµολόγια που εκδόθηκαν για κάθε µία από τις εν λόγω εταιρείες. 

 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες µε την επιστολή τους ηµεροµηνίας 

13/2/2017, δήλωσαν ότι: «όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν στην ΕΠΑ και στην 

Υπηρεσία κατά την εξέταση που διενεργήθηκε στην πιο πάνω Συγκέντρωση ήταν 

αληθείς και ακριβείς. Όλα τα στοιχεία προσκοµίστηκαν καλή τη πίστει χωρίς 

οποιαδήποτε πρόθεση για παραπλάνηση ή απόκρυψη στοιχείων. […] τα Μέρη 

θεωρούν ότι έχουν συµµορφωθεί πλήρως µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος III του 

Περί Συγκεντρώσεως Νόµου (στο εξής «ο Νόµος») όπως επίσης και µε τις σχετικές 

πρόνοιες του Νόµου.» 

Η Επιτροπή, εκ πρώτης όψεως, διαπίστωσε ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες στην κοινοποίηση, ενώ περιέγραψαν τη συναλλαγή και τις δραστηριότητες 

των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, παρέλειψαν τόσο στο πλαίσιο του εγγράφου 

κοινοποίησης ηµεροµηνίας 4/5/2016, όσο και στο πλαίσιο απαντήσεων προς την 

Υπηρεσία να αναφερθούν σε γεγονότα που ήταν ουσιαστικά ως προς 

δραστηριότητες των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και πώς αυτές ενδεχοµένως να 

συνδέονται µε τις δραστηριότητες του τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων, τα 

οποία θα επέτρεπαν να συναχθούν συµπεράσµατα ως προς σχέσεις που 

προκύπτουν από την προτεινόµενη πράξη συγκέντρωσης.  

                                                        
4
 Carnage, Storage and wharfages. 
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Η Επιτροπή, εκ πρώτης όψεως, θεώρησε ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες κατά την περιγραφή των δραστηριοτήτων των εταιρειών που ανήκουν στις 

µητρικές της EAST MED, και λειτουργούν ως ναυτιλιακοί πράκτορες παρέλειψαν να 

αναφέρουν ότι για τις υπηρεσίες που λάµβαναν από την Α.Λ.Κ. για σκοπούς 

εξυπηρέτησης των πελατών τους τιµολογούνταν οι ίδιες, ενώ από τα στοιχεία που 

συνελέχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι οι εταιρείες είχαν 

αγοράσει υπηρεσίες carnage (χρήση γερανών), wharfages για εµπορευµατοκιβώτια 

(τέλη αποβάθρας) και αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων.  

Η Επιτροπή περαιτέρω, διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως ότι οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες δεν παρείχαν πλήρη και ακριβή πληροφόρηση σε σχέση µε 

την εταιρεία […..], αφού µε την επιστολή ηµεροµηνίας 13/2/2017 δήλωσαν ότι οι 

υπηρεσίες που είχαν αγοράσει αφορούσαν το τερµατικό πολλαπλής χρήσης. Από τα 

στοιχεία που απέστειλε η Α.Λ.Κ., προκύπτει ότι η εν λόγω εταιρεία είχε αγοράσει 

[…..] φορές υπηρεσίες «Storage and wharfages» την περίοδο από το 2012 έως το 

2016. 

H Επιτροπή σηµείωσε ότι, πρόθεση του νοµοθέτη ήταν να επιβάλει προς τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή 

ακριβείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια προς αξιολόγησης συγκεντρώσεων, καθότι η 

αξιόπιστη αξιολόγηση αυτών εξαρτάται από την ακρίβεια των πληροφοριών που 

παρέχονται από τις εταιρείες που συµµετέχουν σε µια πράξη συγκέντρωσης. Η 

Επιτροπή θεώρησε καθοδηγητική επί του ζητήµατος που αναφύεται την απόφαση 

προς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµεροµηνίας 14/12/1999 σε σχέση µε την 

συγκέντρωση Deutsche Post/trans-o-flex5, στην οποία καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«Σκοπός των προβλεπόµενων υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών είναι να 

µπορέσει η Επιτροπή να συγκεντρώσει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία  που 

χρειάζεται για να αποφανθεί για την εκάστοτε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εντός των 

προθεσµιών που καθορίζονται στον Κανονισµό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. 

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει την κοινοποιηθείσα πράξη υπό το 

πρίσµα της νοµοθεσίας ανταγωνισµού, αλλά επιπλέον πρέπει να µπορεί να κρίνει 

κατά πόσο η πράξη εµπίπτει πράγµατι στην αρµοδιότητα της. Οι προθεσµίες που 

προβλέπει ο νόµος είναι τέτοιες ώστε να διαταράσσεται στον ελάχιστο δυνατό βαθµό 

το οικονοµικό γίγνεσθαι. Λόγω ακριβώς των περιορισµών που συνεπάγονται οι 

                                                        
5
 Βλέπε υποθέσεις IV/Μ.1610- Deutsche Post/trans-o-flex,Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε.  6/4/2001 L97/1, 
παρ. 93 
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προβλεπόµενες προθεσµίες, έχει ιδιαίτερη σηµασία η λήψη µέριµνας από τα µέρη για 

την υποβολή κατά τρόπο πλήρη, ορθό και εµπεριστατωµένο των πληροφοριών που 

πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται, σύµφωνα µε τον κανονισµό για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων. Η τήρηση της αρχής αυτής εξασφαλίζεται µε την απειλή επιβολής 

προστίµου σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών. Η 

εν λόγω αρχή έχει καθοριστική σηµασία για την άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών της 

Επιτροπής και ως εκ τούτου, τα µέρη που κοινοποιούν µια σχεδιαζόµενη 

συγκέντρωση οφείλουν να υποβάλλουν ακριβή και πλήρη πληροφοριακά στοιχεία 

σχετικά µε αυτήν. Πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί ανεξάρτητα από το κατά πόσον η 

παραβίαση των υποχρεώσεων παροχή πληροφοριών είναι ικανή να οδηγήσει την 

Επιτροπή σε εσφαλµένα συµπεράσµατα για την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση.» 

Συναφώς, η Επιτροπή διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως ότι οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες ενήργησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν 

από το Νόµο και ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 14 του 

Νόµου, καθότι η πληροφόρηση που παρείχαν δεν ήταν ειλικρινής µε αποτέλεσµα η 

µη παροχή της ορθής πληροφόρησης από µέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση 

εταιρειών ενδεχόµενα να διαφοροποιούσε την αξιολόγηση από την Υπηρεσία και την 

Επιτροπή. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπίστωσε εκ πρώτης όψεως ότι οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες ενήργησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν 

από το Νόµο και ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα άρθρα 15 και 

42 του Νόµου, καθότι η πληροφόρηση που παρείχαν µετά από αιτήµατα της 

Υπηρεσίας δεν ήταν πλήρης και ακριβής µε αποτέλεσµα η µη παροχή προς ορθής 

πληροφόρησης ή/και η παροχή ανακριβής πληροφόρησης από µέρους των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών ενδεχόµενα να διαφοροποιούσε την 

αξιολόγηση από την Υπηρεσία και την Επιτροπή. 

Βάσει των πιο πάνω, η Επιτροπή είχε καταλήξει ότι, πιθανολογούνταν εκ πρώτης 

όψεως παραβάσεις των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα άρθρα 14, 15 και 42 

του Νόµου, από µέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών. 

7. ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Στις γραπτές παραστάσεις του δικηγόρου των υπόχρεων προς κοινοποίηση 

εταιρειών, ηµεροµηνίας 29 Μαΐου 2017, σηµειώνεται η θέση τους ότι θεωρούν 
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αβάσιµες τις κατηγορίες σε σχέση µε τις πιθανολογούµενες εκ πρώτης όψεως 

παραβάσεις του Νόµου ως αυτές εκτίθενται στην Έκθεση Αιτιάσεων, και αναφέρεται 

ότι «οι πληροφορίες που δόθηκαν ήταν αληθείς, ότι τους οι απόψεις που 

εκφράστηκαν ήταν καλόπιστες και ειλικρινείς και ότι δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε 

θέση, άποψη ή πληροφόρηση η οποία ήταν παραπλανητική.»  

Ειδικότερα, αναφέρεται στις παραστάσεις ηµεροµηνίας 29/5/2017 ότι «η προβολή 

κάποιας συγκεκριµένης άποψης δεν µπορεί να οδηγήσει σε παράβαση των άρθρων 

40 (1)(β και (γ) του Νόµου. […] Σε κάθε περίπτωση όµως τα Μέρη υποστηρίζουν ότι 

όλες οι απόψεις που εκφράστηκαν ήταν καλόπιστες. [...] Τα Μέρη παρείχαν τους τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονταν στην Κοινοποίηση µε καλή πίστη.» 

Σηµειώνεται στις γραπτές παραστάσεις ότι «τα µέρη αρνούνται ότι έχουν παράσχει 

αναληθείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και ότι έχουν παραλείψει να παράσχουν 

πληροφορίες προς την Υπηρεσία ή την Επιτροπή,» και αναφέρουν ότι «[…] όλες οι 

απόψεις που εξέφρασαν κατά την υποβολή της γραπτής κοινοποίησης αλλά και στην 

µετέπειτα αλληλογραφία τους µε την Υπηρεσία ήταν ειλικρινείς και εκφράστηκαν 

καλόπιστα.» 

 

Η Επιτροπή, αφού µελέτησε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου και 

ενηµερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδοµένα τα οποία υπάρχουν σε αυτόν µε 

απώτερο σκοπό να µπορέσει να διαµορφώσει την κρίση της και να λάβει απόφαση 

επί του ζητήµατος που αναφύεται, αντάλλαξε απόψεις και κατέληξε, στο πιο κάτω 

σκεπτικό:  

Σηµειώνεται εν πρώτοις ότι, η απόφαση της Επιτροπής δεν είναι οµόφωνη.  

8. ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΡΙΟΥ Α. ΚΑΡΥ∆Η, 

ΚΥΡΙΑΣ Ε. ΚΑΡΑΟΛΗ, ΚΥΡΙΟΥ Χ.ΠΑΣΤΕΛΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ Π. ΟΥΣΤΑ 

Τα Μέλη της Επιτροπής κύριος Α. Καρύδης, κυρία Ε. Καραολή, κύριος Χ.Παστελλής 

και κύριος Π. Ουστάς αποφασίζουν στην βάση του ακόλουθου σκεπτικού: 

Η πλειοψηφία της Επιτροπής, αφού µελέτησε όλα τα στοιχεία του διοικητικού 

φακέλου, σε σχέση µε την πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση των 

άρθρων 14, 15 και 42 του Νόµου, διαπιστώνει ότι, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρίες δεν παρέλειψαν να παράσχουν πληροφορίες για την υπό αναφορά 
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συγκέντρωση, και ούτε οι πληροφορίες που παρείχαν ήταν αναληθείς ή 

παραπλανητικές.  

Η πλειοψηφία της Επιτροπής, αφού µελέτησε όλα τα στοιχεία του διοικητικού 

φακέλου, σε σχέση µε την πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση των 

άρθρων 14, 15 και 42 του Νόµου, διαπιστώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρίες παρείχαν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από την 

Υπηρεσία και ή την Επιτροπή καλόπιστα και µε ειλικρίνεια, ως η υποχρέωση τους 

στη βάση του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Νόµου, στην αρχική τους κοινοποίηση αλλά και 

στις µετέπειτα συµπληρωµατικές τους θέσεις 

 Η πλειοψηφία της Επιτροπής, αφού µελέτησε όλα τα στοιχεία του διοικητικού 

φακέλου, σε σχέση µε την πιθανολογούµενη εκ πρώτης όψεως παράβαση των 

άρθρων 14, 15 και 42 του Νόµου, διαπιστώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρίες έδωσαν ικανοποιητικά στοιχεία, για τη σχέση που διέπει τη συνεργασία τους 

µε την Αρχή Λιµένων, τόσον όσον αφορά την καθηµερινότητα της σχέσης αυτής αλλά 

και τη φύση της συνεργασίας µεταξύ Αρχής / ναυτιλιακών πρακτόρων / ναυτιλιακών 

γραµµών. 

9. ΘΕΣΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΥΡΙΑΣ Λ. 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λ. Χριστοδούλου δηλώνει ότι δεν συµφωνεί µε τα 

συµπεράσµατα της πλειοψηφίας και έχει την κάτωθι θέση: 

Καταρχάς σηµειώνει ότι στην κοινοποίηση ηµεροµηνίας 4/5/2016 οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες είχαν δηλώσει ότι οι µητρικές εταιρείες της EAST MED (ήτοι η 

εταιρεία Gulf Agency Company Ltd και η εταιρεία D.C. Mouskos (Holdings) Ltd) 

ελέγχουν, µεταξύ άλλων τρείς εταιρείες, ήτοι, τις […..],[…..] και […..], οι οποίες 

δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και παρέχουν µεταξύ άλλων, 

υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης. Η Πρόεδρος της Επιτροπής σηµειώνει ότι 

η εταιρεία EAST MED κατέχει το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ZIRANDO, η 

οποία αποτελεί µια εκ των δύο ιδρυτικών εταιρειών της EUROGATE CONTAINER, 

που δυνάµει της Συµφωνίας Παραχώρησης απέκτησε τη διαχείριση του Τερµατικού 

Σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων στο λιµάνι Λεµεσού. 

Συγκεκριµένα, οι πληροφορίες που είχαν δοθεί µε την κοινοποίηση ηµεροµηνίας 

4/5/2016 αναφορικά µε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και 

ελέγχονται από τις µητρικές εταιρείες της EAST MED, είναι οι ακόλουθες: 
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• Οι µέτοχοι της EAST MED είναι οι Gulf Agency Company Ltd (GAC) και η 

εταιρεία D. C. Mouskos (Holdings) Ltd. Αυτές οι δύο εταιρείες έχουν κοινό έλεγχο 

της East Med.  

• Η GAC είναι διεθνής οργανισµός µε γραφεία ανά τον κόσµο η οποία προσφέρει 

υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης (shipping agency), logistics και 

θαλασσίων υπηρεσιών (marine services) στους πελάτες της.  

• Ο άλλος µέτοχος της East Med (δηλαδή η D. C. Mouskos (Holdings) Ltd) είναι 

ιθύνουσα εταιρεία (holding company) η οποία είναι ιδιοκτήτρια µετοχών σε άλλες 

εταιρείες.  

• Τόσο η GAC όσο και η D. C. Mouskos (Holdings) Ltd πραγµατοποιούν κύκλο 

εργασιών στην Κύπρο ως αποτέλεσµα της κοινής συµµετοχής τους σε εταιρείες 

οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σε σχέση µε τη ναυτιλία. Συγκεκριµένα, οι 

κυπριακές εργασίες των µητρικών εταιρειών της East Med πραγµατοποιούν 

κύκλο εργασιών στην Κύπρο µέσω των µεταξύ τους ακόλουθων κοινών 

επιχειρήσεων:  

(i) […..] η οποία προσφέρει υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης και 

υπηρεσίες Logistics. 

(ii) […..] η οποία είναι ναυτιλιακός αντιπρόσωπος που αντιπροσωπεύει τη 

ναυτιλιακή γραµµή […..] στην Κύπρο.  

(iii) […..] η οποία διενεργεί υπηρεσίες εκτελώνισης (Customs clearing services).  

(iv) […..] η οποία είναι εταιρεία διαµεταφορών (freight forwarding company) και η 

οποία διευθετεί εκ µέρους των πελατών της την εισαγωγή/εξαγωγή εµπορευµάτων 

οποιουδήποτε µεγέθους διά αέρος, θαλάσσης και µε χερσαία µέσα.  

(v) […..] η οποία είναι ναυτιλιακός αντιπρόσωπος που αντιπροσωπεύει τη 

ναυτιλιακή γραµµή […..] στην Κύπρο. 

Σύµφωνα µε τα όσα κατέγραψαν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, οι παραπάνω 

δραστηριότητες δεν είναι κάθετα συνδεδεµένες µε τις εργασίες της Επιχείρησης 

Στόχου λόγω του ότι οι σχετικές υπηρεσίες Τερµατικού Σταθµού 

Εµπορευµατοκιβωτίων (που εξηγήθηκαν πιο πάνω) προσφέρονται απευθείας σε 

ναυτιλιακές γραµµές που µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια (container shipping lines).  

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης, µε επιστολή της 

ηµεροµηνίας 20/5/2016, ζήτησε όπως δοθούν επιπρόσθετες πληροφορίες µε σκοπό, 
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µεταξύ άλλων, να συµπεράνει κατά πόσον υφίσταντο οποιεσδήποτε τυχόν γειτονικές 

ή/και κάθετες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι µητρικές εταιρείες της EAST 

MED, διαµέσου των […..],[…..],[…..],[….., […..], π.χ. υπηρεσίες ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης, διαµεταφοράς, logistics ή/και εκτελώνισης, σε σχέση µε την 

αγορά της Επιχείρησης Στόχου.  

Με απαντητική επιστολή ηµεροµηνίας 26/5/2016, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες διευκρίνισαν ότι οι δραστηριότητες των προαναφερόµενων εταιρειών, των 

µητρικών εταιρειών της EAST MED, και συγκεκριµένα η παροχή υπηρεσιών 

ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, logistics, διαµεταφοράς (freight forwarding) και 

εκτελώνισης, δεν αποτελούν στενά συνδεόµενες γειτονικές αγορές µε την αγορά της 

διαχείρισης τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων.  

Περαιτέρω, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες σε απάντηση αιτήµατος της 

Υπηρεσίας όπως αποστείλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τυχόν γειτονικές 

ή/και κάθετες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι µητρικές εταιρείες της EAST 

MED ανέφεραν πως θεωρούν ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε στενά συνδεδεµένες 

γειτονικές ή/και κάθετες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συγγενικές 

εταιρείες της East Med στην Κύπρο ώστε να δηµιουργούνται επηρεαζόµενες αγορές 

µε την έννοια του Νόµου. 

Σε σχέση µε τη ναυτιλιακή αντιπροσώπευση, οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης (shipping agency services) 

αφορούν την αντιπροσώπευση του principal, (ο οποίος συνήθως είναι είτε µια 

ναυτιλιακή γραµµή, είτε ο ναυλωτής είτε ο ιδιοκτήτης ενός πλοίου) σε σχέση µε τον 

ελλιµενισµό και παραµονή ενός πλοίου σε κυπριακό λιµάνι. Ο πράκτορας είναι 

υπεύθυνος για να οργανώσει, επιβλέψει και συντονίσει όλα τα θέµατα που αφορούν 

τον ελλιµενισµό και την παραµονή του σκάφους στο λιµάνι. Ο πράκτορας, όπως 

προβλέπεται και από τις διεθνείς ναυτιλιακές συµβάσεις (international maritime 

convention) είναι πρωταρχικά ο «υπηρέτης» (servant) του καπετάνιου και των 

ιδιοκτητών του πλοίου και πάντα ενεργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις ανάγκες 

τους. Ενεργώντας ως τοπικός αντιπρόσωπος του principal ο ναυτιλιακός πράκτορας 

παρέχει τις τοπικές γνώσεις και την εµπειρία του προς τον principal αναλόγως µε τις 

ανάγκες του τελευταίου.  

Αυτό, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, περιλαµβάνει τη διασφάλιση ότι 

όλες οι άδειες και οι διαδικασίες για την εκτέλεση των σκοπούµενων εργασιών έχουν 

δεόντως διευθετηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τη νοµοθεσία της Κυπριακής 
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∆ηµοκρατίας. Για παράδειγµα ο ναυτιλιακός πράκτορας είναι υπεύθυνος να 

ενηµερώσει τις Αρχές για την ώρα άφιξης του πλοίου ούτως ώστε να υπάρχει χώρος 

για το πλοίο, να δεσµεύσει το αναγκαίο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης 

φόρτωσης/εκφόρτωσης φορτίου και οποιουσδήποτε άλλους τρίτους οι οποίοι θα 

χρειαστούν για να διεκπεραιωθούν οι αναγκαίες δραστηριότητες (π.χ. εφοδιασµός µε 

προµήθειες, επισκευές, κτλ.) Αναφορικά µε το πόσο σχετίζεται η παροχή των 

υπηρεσιών ναυτιλιακής πρακτόρευσης µε τις υπηρεσίες διαχείρισης τερµατικού 

σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων οι συµµετέχουσες θεωρούν ότι δεν τίθεται 

οποιοδήποτε ζήτηµα ανταγωνισµού ή σύγκρουσης συµφερόντων καθότι οι ίδιοι 

κανόνες και χρεώσεις ισχύουν για όλες τις ναυτιλιακές γραµµές καθώς και άλλα πλοία 

που χρησιµοποιούν το λιµάνι, και οποιαδήποτε αιτήµατα προς τον διαχειριστή του 

τερµατικού πάντα αντιµετωπίζονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής του εν 

λόγω αιτήµατος.  

Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ανέφεραν επίσης ότι µια ναυτιλιακή γραµµή έχει την 

δυνατότητα και την ευχέρεια να διαπραγµατευτεί και/ή να προβεί σε ειδικές 

διευθετήσεις µε τον διαχειριστή του τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων, 

όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν το λιµάνι 

ως το κύριο λιµάνι τους στην περιοχή κάτι το οποίο σηµαίνει ότι θα µεταφέρουν πολύ 

περισσότερα εµπορευµατοκιβώτια σε σχέση µε άλλες γραµµές. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις όµως, η διαπραγµάτευση και η οποιαδήποτε συµφωνία γίνεται µεταξύ 

της ναυτιλιακής γραµµής και του διαχειριστή. Περαιτέρω, και πλέον σηµαντικό 

σύµφωνα µε τις ίδιες, είναι ότι οι οποιοιδήποτε συµφωνηθέντες όροι θα ισχύουν για 

όλες τις ναυτιλιακές γραµµές και άλλους χρήστες του λιµανιού οι οποίοι θα πληρούν 

τις ίδιες προϋποθέσεις και δεν θα ισχύουν αποκλειστικά και µόνο για συγκεκριµένο 

δικαιούχο. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, συνοψίζοντας τις θέσεις των συµµετεχουσών 

επιχειρήσεων, σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τις ίδιες δεν δηµιουργείται οποιαδήποτε 

επηρεαζόµενη αγορά ειδικότερα επειδή ο ναυτικός πράκτορας ως αντιπρόσωπος 

απλά αντιπροσωπεύει και ενεργεί εκ µέρους της ναυτιλιακής γραµµής που µεταφέρει 

εµπορευµατοκιβώτια και µόνο η ναυτιλιακή γραµµή θα έχει απευθείας νοµική σχέση 

µε τον διαχειριστή του Τερµατικού Σταθµού. Ως αποτέλεσµα, δεν υπάρχει απευθείας 

συµβατική σχέση µεταξύ του Τερµατικού Σταθµού και του ναυτικού πράκτορα. 

Αντιθέτως, η εµπορική σχέση που δηµιουργείται αφορά την ίδια τη ναυτιλιακή 

γραµµή και τον Τερµατικό Σταθµό ενόψει του ότι ο πράκτορας είναι πρωταρχικά ο 
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υπηρέτης (servant) του καπετάνιου και των ιδιοκτητών (ή ναυλωτών) του πλοίου και 

πάντα ενεργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις ανάγκες τους. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που λήφθηκαν από την Α.Λ.Κ. µε σχετική επιστολή της, 

φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) χρόνων σε αρκετές 

περιπτώσεις η Α.Λ.Κ. εξυπηρέτησε στον Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 

του λιµανιού Λεµεσού, τις εταιρείες: (α) […..], (β) […..] και (γ) […..]. Οι υπηρεσίες 

που πρόσφερε στις προαναφερθείσες εταιρείες ήταν η φορτοεκφόρτωση των 

εµπορευµατοκιβωτίων τους και η αποθήκευση µέχρι την παραλαβή τους6, είτε για την 

ενδοχώρα είτε για επανεξαγωγή. Η Α.Λ.Κ. επί τούτου, επισύναψε κατάλογο µε τα 

τιµολόγια που εκδόθηκαν για κάθε µία από τις εν λόγω εταιρείες. 

Οι εταιρείες, δια του νοµικού τους συµβούλου, κατά τη διαδικασία ενώπιον της 

Επιτροπής, ανέφεραν ότι η […..] είναι ο ναυτικός πράκτορας της γραµµής 

εµπορευµατοκιβωτίων […..]. Για κάθε ένα από τα πλοία της […..] που φθάνουν στο 

Λιµάνι Λεµεσού, η Α.Λ.Κ. εξέδιδε τιµολόγια για cranages, για αποθήκευση άδειων 

εµπορευµατοκιβωτίων, wharfages για άδεια εµπορευµατοκιβώτια και άλλες χρεώσεις 

του λιµανιού για υπηρεσίες που προσφέρονται προς το πλοίο, ενώ αυτό είναι στο 

λιµάνι. Όπως υποστήριξαν, αυτά τα κόστη είχαν πληρωθεί από την […..], εκ µέρους 

της […..], και µετέπειτα είχαν χρεωθεί προς τον principal από την […..].  

Επίσης, ανέφεραν ότι η […..] είναι ο πράκτορας της γραµµής […..]. Λόγω του ότι η 

[…..] για µεταφορά των εµπορευµατοκιβωτίων της από και προς το Λιµάνι της 

Λεµεσού, τα µόνα τιµολόγια που έχουν ληφθεί από την Α.Λ.Κ. αφορούν την 

αποθήκευση άδειων εµπορευµατοκιβωτίων. Οµοίως µε την […..], η […..] διευθετεί 

όλα τα τιµολόγια της Α.Λ.Κ. εκ µέρους του principal και µετά χρεώνει αυτά τα έξοδα 

στην […..]. Οι υπόλοιπες χρεώσεις και έξοδα λιµανιού που αφορούν την άφιξη των 

πλοίων τύπου feeder χρεώνονται από την Α.Λ.Κ. προς τον τρίτο (δηλ. τον πράκτορα 

του πλοίου feeder) και ο τελευταίος µε την σειρά του µετά χρεώνει την […..], η οποία 

µε την σειρά της πληρώνει αυτές τις χρεώσεις εκ µέρους της γραµµής και µετέπειτα 

εκδίδει σχετικά τιµολόγια στην […..]. 

Σε σχέση µε την […..], οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις σηµείωσαν ότι η εν λόγω 

εταιρεία […..]. Όλες οι υπηρεσίες που χρεώθηκαν από την Α.Λ.Κ. προσφέρθηκαν 

στο Τερµατικό Πολλαπλής Χρήσης και εποµένως δεν έχουν καµία σχέση µε τη 

                                                        
6
 Carnage, Storage and wharfages. 
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Συµφωνία Παραχώρησης που αφορά το Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων 

(CT Concession Agreement). 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες δήλωσαν ότι η έκδοση τιµολογίων από το 

διαχειριστή του τερµατικού σταθµού στην […..] και στην […..] αντιστοίχως, ως 

πράκτορες γραµµών εµπορευµατοκιβωτίων, υπό τις περιστάσεις αφορά υπηρεσίες οι 

οποίες προσφέρονται προς όφελος της γραµµής και του πλοίου (π.χ. για cranages, 

αποθήκευση άδειων εµπορευµατοκιβωτίων κλπ) αλλά για πρακτικούς λόγους και 

µόνο, τέτοια τιµολόγια εκδίδονται στο όνοµα του πράκτορα, ο οποίος µε τη σειρά του 

ανακτά το εν λόγω κόστος από τον principal του. 

 Η Α.Λ.Κ., όσον αφορά την άντληση πληροφόρησης για το Λιµάνι Λεµεσού, 

διευκρίνισε σε επιστολή της ηµεροµηνίας 14 Μαρτίου 2017 ότι οι πλείστες ναυτιλιακές 

γραµµές στη Κύπρο, αντιπροσωπεύονται από ναυτιλιακούς πράκτορες. Όπως 

αναφέρθηκε από την Α.Λ.Κ., η άντληση πληροφοριών γινόταν από τους ναυτιλιακούς 

πράκτορες µέσω του συστήµατος πληροφόρησης της ΑΛΚ (CyPOS), απ’ όπου 

αντλούσαν πληροφορίες που αφορούσαν τα πλοία που πρακτορεύοντο και τα φορτία 

αυτών µόνο. Οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση, δινόταν µετά από γραπτό σχετικό 

αίτηµα από τις ∆ιευθύνσεις των λιµανιών. Στις ελάχιστες των περιπτώσεων που οι 

ναυτιλιακές γραµµές διέθεταν οι ίδιες γραφεία, ακολουθείτο η ίδια διαδικασία. 

Επίσης, η Α.Λ.Κ, ανέφερε στην υπό αναφορά επιστολή της ότι δεν αποτελούσε 

συνήθη πρακτική, οι ναυτιλιακές γραµµές ή/και πλοιοκτήτες να αποτείνονται 

απευθείας σ’ αυτή µε σκοπό τη διαπραγµάτευση των όρων και τιµών αγοράς των 

υπηρεσιών που προσφέρονταν στο λιµάνι Λεµεσού, σε σχέση µε τις υπηρεσίες που 

εκτελούνταν από το τερµατισµό σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων. Επεσήµανε επίσης, 

την ύπαρξη σχετικής νοµοθεσίας που αφορά τις χρεώσεις των υπηρεσιών που 

προσφέρονταν προς τρίτους την οποία η Α.Λ.Κ. είναι υποχρεωµένη να τηρεί κατά 

γράµµα. 

Περαιτέρω, η Α.Λ.Κ. διευκρίνισε ότι οι ναυτιλιακές γραµµές […..] και […..], δεν 

αποτάθηκαν απευθείας στην Α.Λ.Κ. για την αγορά υπηρεσιών, επισηµαίνοντας ότι, οι 

ναυτιλιακές γραµµές αντιπροσωπεύονται από ναυτιλιακούς πράκτορες και η Α.Λ.Κ. 

έχει συνεργασία µόνο µε τους ναυτιλιακούς πράκτορες. Τέλος, η Α.Λ.Κ. υπογράµµισε 

ότι οι άµεσοι συνεργάτες της ήταν οι ναυτιλιακοί πράκτορες και όχι οι ναυτιλιακές 

γραµµές τους. Η διαδικασία που ακολουθείτο ήτο οι ναυτιλιακοί πράκτορες να 

καταθέτουν προς όφελος της Α.Λ.Κ. ανάλογη τραπεζική εγγύηση και όλες οι 
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χρεώσεις για υπηρεσίες που παρείχε η Α.Λ.Κ. κατέληγαν στο ανάλογο πρακτορείο 

προς εξόφληση. 

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στην εταιρεία […..], διαπιστώθηκε 

ότι η Α.Λ.Κ. απέστειλε καταστάσεις λογαριασµών από τις οποίες προκύπτει ότι την 

περίοδο από το 2012 ώς το 2016, η εν λόγω εταιρεία είχε αγοράσει […..] υπηρεσίες 

“Storage and wharfages”. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες 

στην κοινοποίηση τους, ενώ περιέγραψαν τη συναλλαγή και τις δραστηριότητες των 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, παρέλειψαν τόσο στο πλαίσιο του εγγράφου 

κοινοποίησης τους ηµεροµηνίας 4/5/2016, όσο και στο πλαίσιο απαντήσεων τους 

προς την Υπηρεσία να αναφερθούν σε γεγονότα που ήταν ουσιαστικά ως προς τις 

δραστηριότητες των συνδεδεµένων τους επιχειρήσεων και πώς αυτές ενδεχοµένως 

να συνδέονται µε τις δραστηριότητες του τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων, 

τα οποία θα επέτρεπαν να συναχθούν συµπεράσµατα ως προς τις σχέσεις που 

προκύπτουν από την προτεινόµενη πράξη συγκέντρωσης.  

Ειδικότερα, παρατηρήθηκε ότι παρείχαν πληροφόρηση µόνο ως προς την 

τεκµηρίωση της άποψης τους ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών τους δεν είναι 

κάθετα συνδεδεµένες µε τις εργασίες της Επιχείρησης Στόχου, αναφέροντας ότι οι 

υπηρεσίες προσφέρονται «απευθείας» σε ναυτιλιακές γραµµές και επισηµαίνοντας 

ότι ο αντιπρόσωπος απλά αντιπροσωπεύει και ενεργεί εκ µέρους του principal και 

µόνο ο τελευταίος έχει απευθείας νοµική σχέση µε τον διαχειριστή του τερµατικού 

σταθµού. Ακόµα, παρατηρήθηκε πως  όταν, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της 

συγκέντρωσης, ερωτήθηκαν για τις δραστηριότητες των υπό αναφορά εταιρειών, 

δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε στενά συνδεδεµένες, γειτονικές ή/και 

κάθετες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συγγενικές εταιρείες της East Med 

στην Κύπρο και στο έγγραφο της κοινοποίησης τους δήλωσαν ότι δεν έχουν 

οποιαδήποτε κάθετη σχέση µε τις εργασίες της Επιχείρησης Στόχου. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής θεωρεί ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες κατά 

την περιγραφή των δραστηριοτήτων των εταιρειών που ανήκουν στις µητρικές της 

EAST MED, και λειτουργούν  ως ναυτιλιακοί πράκτορες παρέλειψαν να αναφέρουν 

ότι για τις υπηρεσίες που λαµβάναν από την Α.Λ.Κ. για σκοπούς εξυπηρέτησης των 

πελατών τους τιµολογούνταν οι ίδιες, ενώ από τα στοιχεία που συνελλέχθηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας έρευνας, φαίνεται ότι οι εταιρείες είχαν αγοράσει υπηρεσίες 

carnage (χρήση γερανών), wharfages για εµπορευµατοκιβώτια (τέλη αποβάθρας) και 
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αποθήκευσης εµπορευµατοκιβωτίων. Επίσης, οι εταιρείες παρέλειψαν να αναφέρουν 

ότι ως ναυτιλιακοί πράκτορες, κατέθεταν προς όφελος της Α.Λ.Κ. ανάλογη τραπεζική 

εγγύηση. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι η θέση των εταιρειών, ότι οι υπηρεσίες 

προσφέρονται «απευθείας» σε ναυτιλιακές γραµµές και ότι ο αντιπρόσωπος απλά 

αντιπροσωπεύει, είναι αντίθετη µε τις συλλεχθείσες από την Α.Λ.Κ.  πληροφορίες 

όπου φαίνεται ότι, ο ναυτιλιακός πράκτορας καλείται να καταβάλει τραπεζική εγγύηση 

και να αποπληρώσει τις υπηρεσίες που λαµβάνει εκ µέρους των πελατών του. Επί 

τούτου, θεωρούνται, µεταξύ άλλων, ιδιαίτερα σηµαντικά τα όσα αναφέρθηκαν από 

την Α.Λ.Κ., η οποία δήλωσε ότι θεωρεί τους ναυτιλιακούς πράκτορες «άµεσους 

συνεργάτες της», οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλουν τραπεζική εγγύηση 

για τις υπηρεσίες που λάµβαναν από αυτή σε σχέση µε το Τερµατικό Σταθµό 

Εµπορευµατοκιβωτίων του λιµανιού Λεµεσού, τις οποίες οφείλουν να πληρώσουν. 

Εξάλλου, αποτελεί παραδεκτό γεγονός ότι η Α.Λ.Κ.  τιµολογεί τους ναυτιλιακούς 

πράκτορες για τις εν λόγω υπηρεσίες και όχι τις ναυτιλιακές γραµµές, µε τις οποίες 

όπως έχει αναφερθεί από την Α.Λ.Κ. δεν αποτελούσε συνήθης πρακτική να υπάρχει 

επαφή. 

Περαιτέρω, η Πρόεδρος της Επιτροπής σηµειώνει τη δήλωση των υπόχρεων προς 

κοινοποίηση εταιρειών ότι µια ναυτιλιακή γραµµή έχει τη δυνατότητα και την ευχέρεια 

να διαπραγµατευτεί και/ή να προβεί σε ειδικές διευθετήσεις µε τον διαχειριστή του 

τερµατικού σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων […..], η οποία εντούτοις, σύµφωνα µε 

την Α.Λ.Κ. δεν αντικατοπτρίζει τα πραγµατικά γεγονότα ως προς τη φύση των 

εργασιών της Α.Λ.Κ. και τη σχέση της µε τις ναυτιλιακές γραµµές. Αυτό γιατί, η Α.Λ.Κ. 

στις διευκρινίσεις της ανέφερε ότι δεν αποτελούσε συνήθης πρακτική, οι ναυτιλιακές 

γραµµές ή/και πλοιοκτήτες να αποτείνονται απευθείας στην ίδια µε σκοπό τη 

διαπραγµάτευση των όρων και τιµών αγοράς των υπηρεσιών που προσφέρονταν 

στο λιµάνι Λεµεσού σε σχέση µε τις υπηρεσίες που εκτελούνταν από το τερµατικό 

σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων, επισηµαίνοντας ότι η Α.Λ.Κ. είναι υποχρεωµένη να 

τηρεί τη νοµοθεσία που αφορά τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Σε 

σχέση µε το ζήτηµα αυτό η Πρόεδρος υπογραµµίζει τα όσα ανέφερε η Α.Λ.Κ. ότι, οι 

ναυτιλιακές γραµµές […..] και […..] δεν αποτάθηκαν απευθείας σ΄ αυτή για την 

αγορά υπηρεσιών και ότι η εν λόγω Αρχή έχει συνεργασία µόνο µε ναυτιλιακούς 

πράκτορες.  

Η Πρόεδρος, από τα στοιχεία της έρευνας, διαπιστώνει πως η δήλωση των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών ότι ο ναυτιλιακός αντιπρόσωπος δεν έχει 
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απευθείας νοµική σχέση µε το διαχειριστή του Τερµατικού Σταθµού, και µόνο ο 

"principal”, δηλαδή µια ναυτιλιακή γραµµή, ο ναυλωτής ή ο ιδιοκτήτης ενός πλοίου 

δύναται να έχει µια τέτοια σχέση, δεν ισχύει, στην περίπτωση της κυπριακής αγοράς 

και ότι η εν λόγω δήλωση, δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη και πραγµατική εικόνα της 

σχέσης της Α.Λ.Κ. µε τους ναυτιλιακούς πράκτορες. 

Συνακόλουθα, η Πρόεδρος παρατηρεί πως η δήλωση των υπόχρεων προς 

κοινοποίηση εταιρειών ότι η έκδοση των τιµολογίων προς τους ναυτιλιακούς 

πράκτορες γινόταν µόνο για πρακτικούς λόγους και δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε 

σχέση µεταξύ τους, δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη και πραγµατική εικόνα της σχέσης 

που προκύπτει µέσα από την καθηµερινή τους συνεργασία και επαφή που απώτερο 

στόχο είχε την εξυπηρέτηση των ναυτιλιακών γραµµών και των εταιρειών που 

ενδεχοµένως να ενδιαφέρονται να µεταφέρουν προϊόντα προς και από την Κύπρο. 

Aναφορικά µε τις υπηρεσίες “storage and wharfages” που παρείχε η Α.Λ.Κ. προς την 

εταιρεία […..], η Πρόεδρος σηµειώνει τα όσα ανέφεραν στις θέσεις τους ηµεροµηνίας 

29/5/2017 οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν 

προσφέρονται από την Επιχείρηση Στόχο, αλλά από το Τερµατικό πολλαπλής 

χρήσης το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της DP World, οπότε δεν έχει σχέση µε την 

υπό εξέταση συγκέντρωση. 

H Πρόεδρος της Επιτροπής σηµειώνει ότι τα έγγραφα που ζητήθηκαν από την 

Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 29/6/2017 και αποστάληκαν από τις 

συµµετέχουσες εταιρείες στις 6/7/2017 δεν αναιρούν τα πιο πάνω συµπεράσµατά της 

αναφορικά µε τις παραλείψεις των εν λόγω εταιρειών όσον αφορά την παροχή 

πληροφοριών στη βάση του Νόµου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα όσα ανέφεραν οι συµµετέχουσες εταιρείες στις γραπτές τους 

θέσεις ηµεροµηνίας 29/5/2016, σηµειώνει ότι τα όσα υπέβαλλαν στην κοινοποίησή 

τους και στην επιστολή τους ηµεροµηνίας 4/5/2016 δεν ήταν αναληθή στο πλαίσιο 

συµµόρφωσης η οποία επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου. Εντούτοις, 

η Πρόεδρος υπογραµµίζει ότι οι πληροφορίες που αφορούσαν τραπεζική εγγύηση 

που καταβάλλεται από τον ναυτικό πράκτορα προς την Α.Λ.Κ. και η αποπληρωµή, 

µετά από τιµολόγησή, των υπηρεσιών που λαµβάνει εκ µέρους των πελατών του 

από την Α.Λ.Κ., ήταν ουσιαστικές για την αξιολόγηση της συγκέντρωσης. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν υποβλήθηκαν από τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

γεγονός που δεν οδήγησε στην αξιολόγηση της σχέσης που προκύπτει στις σχετικές 

αγορές στη βάση όλων των στοιχείων που περιβάλλαν την υπόθεση.  



 

 

22 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής σηµειώνει ότι η θέση των υπόχρεων προς κοινοποίηση 

εταιρειών ως προωθήθηκε κατά την ακροαµατική διαδικασία καθώς και στις θέσεις 

τους ηµεροµηνίας 29/5/2017 ότι δεν ρωτήθηκαν κατά την εξέταση της κοινοποίησης 

εάν οι εν λόγω εταιρείες ναυτικοί πράκτορες, τιµολογούνταν απευθείας ή αν εκδίδουν 

οι ίδιες εγγυητικές στο όνοµά τους, δεν αποτελεί αποδεκτή δικαιολόγηση ως προς 

τους λόγους που δεν παρείχαν τα συγκεκριµένα στοιχεία. Οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες έχουν υποχρέωση να περιγράψουν και να αναλύσουν όλες τις 

σχετικές αγορές και ως επακόλουθο να αναφέρουν ποια είναι ακριβώς η παρουσία 

τους στις σχετικές αγορές, και ενώ κατά την κοινοποίηση της συγκέντρωσης οι εν 

λόγω εταιρείες περιέγραψαν τη συναλλαγή και τις δραστηριότητες των εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων, δεν παρείχαν τις συγκεκριµένες πληροφορίες οι οποίες ήταν 

ουσιώδεις για την εξακρίβωση της σχέσης των ιδρυτικών εταιρειών και των 

συγγενικών τους εταιρειών µε την Επιχείρηση Στόχο.  

Η Επιτροπή υπό την τότε σύνθεσή της στην απόφασή της µε αρ.15/2016, στη βάση 

όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεση της, ενδέχεται, ελλείψη παροχής της 

πληροφόρησης που εν εκτάσει σηµειώνεται ανωτέρω, να οδηγήθηκε στο εσφαλµένο 

συµπέρασµα ότι η ναυτιλιακή αντιπροσώπευση και η διαχείριση τερµατικού σταθµού 

εµπορευµατοκιβωτίων αποτελούν στενά συνδεόµενες γειτονικές αγορές.  

Τονίζεται πως πρόθεση του νοµοθέτη συµφώνως µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Νόµου, 

ήταν να επιβάλει στις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες υποχρέωση να 

παρέχουν στην Επιτροπή ακριβείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 

συγκεντρώσεων, καθότι η αξιόπιστη αξιολόγηση αυτών εξαρτάται από την ακρίβεια 

των πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες που συµµετέχουν σε µια πράξη 

συγκέντρωσης.  

Συναφώς, η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες ενήργησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόµο 

και ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 14 του Νόµου, καθότι 

η πληροφόρηση που παρείχαν ήταν ελλιπής σε σχέση µε ζητήµατα που είχαν 

αποφασιστική σηµασία προκειµένου να αξιολογείτο η υπό αναφορά συναλλαγή 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποτέλεσµα η µη παροχή της ορθής πληροφόρησης από 

µέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών ενδεχόµενα να διαφοροποιούσε 

την αξιολόγηση από την Υπηρεσία και την Επιτροπή. 



 

 

23 

 

Επιπρόσθετα, η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει ότι οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες ενήργησαν κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν 

από το Νόµο και ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα άρθρα 15 και 

42 του Νόµου, καθότι η πληροφόρηση που παρείχαν µετά από αιτήµατα της 

Υπηρεσίας ήταν ελλιπής σε σχέση µε ζητήµατα που είχαν αποφασιστική σηµασία 

προκειµένου να αξιολογείτο η υπό αναφορά συναλλαγή σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

του Νόµου και τις Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αποτέλεσµα 

η µη παροχή της ορθής πληροφόρησης ή/και η παροχή ανακριβούς πληροφόρησης 

από µέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών ενδεχόµενα να 

διαφοροποιούσε την αξιολόγηση από την Υπηρεσία και την Επιτροπή. 

Βάσει των πιο πάνω, η Πρόεδρος της Επιτροπής καταλήγει ότι, προκύπτει 

παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα άρθρα 14, 15 και 42 του 

Νόµου, από µέρους των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών για παράληψη 

παροχής πληροφοριών. 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία και δεδοµένα, σε 

συνάρτηση µε τις γραπτές θέσεις των συµµετεχουσών επιχειρήσεων αποφασίζει, 

κατά πλειοψηφία, ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις των άρθρων 14, 15 και 42 

του Νόµου.  
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