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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 14/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.06 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τμήματος των 

επιχειρήσεων της εταιρείας Demstar Automotive Limited από την εταιρεία 

Galatariotis Motors Limited  

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Προεδρεύων 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 18 Μαρτίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Φεβρουαρίου 2020, από την εταιρεία 

Galatariotis Motors Limited (στο εξής η «Galatariotis Motors»), 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 η Galatariotis 

Motors θα αποκτήσει ολόκληρη την επιχείρηση αντιπροσωπείας και διανομής 

αυτοκινήτων, καθώς επίσης και το υφιστάμενο στοκ οχημάτων ανταλλακτικών, και τη 

φήμη της εταιρίας Demstar Automotive Limited (εφεξής η «Demstar») στην Κύπρο 

που σχετίζεται μόνο με αυτοκίνητα υπό την επωνυμία «Honda» (εφεξής ο «Στόχος»).  
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:  

1. H Galatariotis Motors που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική 

εταιρεία της Galatariotis Technical Limited (εφεξής η «Galatariotis Technical»), 

δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας. Η 

Galatariotis Motors αποτελεί νεοσυσταθείσα1 εταιρεία, η οποία έχει ιδρυθεί με 

σκοπό τη σύναψη της υπό εξέταση προτεινόμενης συμφωνίας για εξαγορά του 

Στόχου και δεν έχει αναπτύξει προς το παρόν οποιεσδήποτε επιχειρηματικές- 

εμπορικές δραστηριότητες.  

2. Η Galatariotis Technical, είναι η μητρική εταιρεία (holding company) της 

Galatariotis Motors και αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η εν 

λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία και συντήρηση τηλεφωνικών 

συστημάτων, στην προμήθεια και συντήρηση κυλιόμενων δαπέδων μεταφοράς 

αποσκευών και ακτινολογικού εξοπλισμού, στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση 

συστήματος  κυλιόμενων δαπέδων μεταφοράς αποσκευών και ακτινολογικού 

εξοπλισμού, στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση του συστήματος ελληνικής 

στενοτύπισης «ΖΥΓΟΣ», σε εργολαβικές εργασίες και στην παροχή ειδικκών 

υπηρεσιών ασφαλείας.  

Η Galatariotis Technical, ανήκει στον όμιλο εταιρειών Galatariotis, και τελεί υπό 

την ιδιοκτησία και τον αποκλειστικό έλεγχο της Galatariotis Brothers Ltd (εφεξής 

η «Galatariotis Brothers»), η οποία αποτελεί επίσης εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο εν 

λόγω σύμπλεγμα δραστηριοποιούνται και οι εταιρείες Galatariotis HQ Ltd 

(property holding) και η Sigan Management Ltd (animal carcass processing). 

Σημειώνεται ότι καμία εκ των συνδεόμενων εταιρειών του ομίλου και/ή των 

συμμετεχουσών εταιρειών δεν διεξάγει οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης, ήτοι με την εισαγωγή, 

πώληση και διανομή οποιωνδήποτε μηχανοκινήτων οχημάτων στην Κύπρο 

Στις 20 Φεβρουαρίου 2020, 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.  

 
1 Ημερομηνία σύστασης αναγράφεται η 07/02/2020 
/https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchResults.aspx?name=galatariotis+motors&number=%
25&searchtype=optStartMatch&index=1&tname=%25&sc=0 



3 

 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

την 6 Μαρτίου 2020, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.  

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 Μαρτίου 2020, στην οποία καταγράφεται η 

αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέτασης 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 πράξη συγκέντρωσης πραγματοποιείται στη βάση προτεινόμενης 

Συμφωνίας Εξαγοράς Τμήματος επιχειρήσεων (στο εξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της 

Demstar Automotive ως πωλήτριας εταιρείας, και της Galatariotis Motors ως 

αγοράστριας εταιρείας, η οποία λειτουργεί ως όχημα για λογαριασμό της Galatariotis 

Technical. 

Από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης εξαιρείται μεταξύ άλλων η εξαγορά και 

συνεπώς η απόκτηση ελέγχου επί οποιουδήποτε συνεργείου επιδιόρθωσης ή 

συντήρησης της Πωλήτριας Εταιρείας. Επιπρόσθετα το μέρος των εργαλείων και/ή 

του εξοπλισμού της επιχείρησης της Πωλήτριας Εταιρείας όπως αυτά 

μεταβιβασθούν, θα καθορίζονται ρητά στη Συμφωνία, και όπως επισημαίνεται στην 

κοινοποίηση, θα αποτελούν επιμέρους εργαλεία και εξοπλισμό τα οποία δεν δύνανται 

να αποτελέσουν από μόνα τους διακριτή σχετική αγορά.       

 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κοινοποίηση και τη Συμφωνία, που αφορά την 

απόκτηση μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Demstar,  συμπίπτει με 

την πρόθεση τερματισμού της ισχύουσας συμφωνίας διανομής-αντιπροσωπείας 

ημερομηνίας 1/11/19 από τον Προμηθευτή, η οποία αποτελεί μεταξύ άλλων αίρεση 

για την ολοκλήρωση της υπό εξέταση Συμφωνίας Εξαγοράς. 

Παράλληλα, η υπό εξέταση Συμφωνία συμπίπτει με επικείμενη συμφωνία 

αντιπροσωπείας-διανομής μεταξύ του Προμηθευτή με την Galatariotis Motors, η  

οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και επομένως να τύχει εφαρμογής ανεξάρτητα 

από την ολοκλήρωση της υπό εξέταση προτεινόμενης πράξης Συγκέντρωσης , 

δυνάμει της οποίας η Galatariotis Motors θα διορίζεται ως η νέα εξουσιοδοτημένη 



4 

 

αντιπρόσωπος και μεταπωλητής των οχημάτων μάρκας «ΗΟΝDA» στην Κύπρο. 

Συναφώς, η υπό εξέταση πράξη Συγκέντρωσης θα είναι επικουρική και/ή 

υποβοηθητική στην έναρξη και διεξαγωγή των εργασιών της Αγοράστριας εταιρείας 

ως η νέα εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος και μεταπωλητής των υπό αναφορά 

οχημάτων δυνάμει της συμφωνίας αντιπροσωπείας που αναμένεται να συναφθεί.  

Στην προκειμένη περίπτωση, με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, 

όπως αυτή απορρέει από την επικείμενη Συμφωνία, η Galatariotis Technical, δια 

μέσου της αγοράστριας εταιρείας Galatariotis Motors,  θα αποκτήσει συγκεκριμένα 

περιουσιακά στοιχεία της Πωλήτριας Εταιρείας, όπως αυτό καταγράφεται πιο πάνω, 

με σκοπό να ενισχύσει και να επεκτείνει τις εργασίες που θα αναλάβει η αγοράστρια 

εταιρεία ως η νέα εξουσιοδοτημένη αντιπρόσωπος της “HONDA” στην Κύπρο, 

δυνάμει συμφωνίας αντιπροσώπευσης-διανομής που αναμένεται να συναφθεί με τον 

Προμηθευτή. Σημειώνεται ότι ως αναγράφεται και ανωτέρω, η εξαγορά αφορά 

απόκτηση τμήματος των επιχειρήσεων της πωλήτριας εταιρείας, και δεν 

συμπεριλαμβάνει την εξαγορά των συνεργείων και/ή των υφιστάμενων παροχών 

υπηρεσιών συντήρησης και επιδιόρθωσης των οχημάτων “HONDA”. Επισημαίνεται 

περαιτέρω, ότι στο ως άνω περιγραφόμενο τμήμα επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται και 

το προσωπικό το οποίο εργοδοτείται σε αυτά. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής 

για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο 

των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής η «Κωδικοποιημένη 

Ανακοίνωση»)2, αντικείμενο ελέγχου σε μια πράξη συγκέντρωσης δύναται να αποτελεί 

και η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μιας επιχείρησης, τα οποία μπορούν να είναι, 

μεταξύ άλλων τα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων, ή τμήματα αυτών, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν επιχειρηματική δραστηριότητα, της 

οποίας μπορεί να προσδιορισθεί σαφώς ο κύκλος εργασιών στην αγορά .3 

Όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη σχετική νομολογία, η 

απόκτηση τμημάτων επιχείρησης τα οποία ανάγονται σε επιχειρηματική 

δραστηριότητα δυνάμει του παρόντος Νόμου, προκύπτει μεταξύ άλλων από τη 

διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων (περιλαμβανομένων αποθεμάτων 

 
2 Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), παρ. (24) 
3 COMP/M. 3867 — Vattenfall/Elsam and E2 Assets της 22ας Δεκεμβρίου 2005. 
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εμπορευμάτων), αλλά και τη μεταβίβαση  ισχυουσών συμβάσεως εργασίας του 

προσωπικού το οποίο υπάγεται στα τμήματα αυτά.4  

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί, 

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

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 6, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια 

του άρθρου 6(1)(α)(ιι) του Νόμου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης 

βάσης του Στόχου, καθότι θα αποκτηθεί ο αποκλειστικός του έλεγχος από την 

Galatariotis Motors ως όχημα της Galatariotis Technical. 

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 Galatariotis Technical, μητρικής της 

Galatariotis Motors, ήταν €[………]5 για το έτος 2018, και ο συνολικός κύκλος 

εργασιών της Demstar (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος των επιχειρήσεων που 

αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας πράξης συγκέντρωσης) ήταν €[………] για το 

έτος 2018. Σημειώνεται ότι η Demstar απέστειλε βεβαίωση ότι ο συνολικός κύκλος 

εργασιών που πραγματοποίησε ο Στόχος κατά το 2019 ήταν πέρα τον €3.500.000.  Η 

Galatariotis Motors, ως σημειώνεται ανωτέρω αποτελεί νεοσυσταθείσα εταιρεία6 

ιδρυθείσα με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της Συμφωνίας η οποία δεν διεξάγει 

στο παρόν στάδιο επιχειρηματικές δραστηριότητες, και επομένως δεν έχει αναπτύξει 

συνολικό κύκλο εργασιών.  

Σημειώνεται ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

ασχολούνται αποκλειστικά µε εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής Δηµοκρατίας. 

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 

 
4 Supra 3, παρ. 23  
5 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 [....]. 
6 (βλ. υποσημείωση 2) 
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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. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την 

ανταγωνιστική 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. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις θέσεις της υπό εξέταση κοινοποίησης, οι υπό εξέταση 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν το αντικείμενο της προτεινόμενης 

πράξης συγκέντρωσης, με βάση το κριτήριο της υποκατάστασης ως αυτό καθορίζεται 

από τη σκοπιά των τελικών χρηστών,7 αφορούν τις αγορές της α) Εισαγωγής και 

διανομής επαγγελματικών και επιβατικών αυτοκινήτων, β)  Εισαγωγής και Διανομής 

Μοτοσυκλετών και γ) της Εισαγωγής και Πώλησης ανταλλακτικών αναφορικά με τα 

αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες υπό την επωνυμία «ΗΟΝDΑ».  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών ορίζεται (1) η διανομή όλων 

των οχημάτων με την επωνυμία «HONDA», 2) η διανομή μοτοσυκλετών με την 

επωνυμία «ΗΟΝDΑ» και 3) η διανομή ανταλλακτικών αναφορικά με τα αυτοκίνητα και 

μοτοσυκλέτες υπό την επωνυμία «ΗΟΝDΑ». Ως γεωγραφική αγορά για όλες τις 

σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ορίστηκε η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης που αφορούν τα εµπλεκόµενα στη 

συγκέντρωση µέρη, η υλοποίηση της Συµφωνίας εξαγοράς δεν αναµένεται να ενισχύσει 

την ανταγωνιστική θέση των οχηµάτων «HONDA» στη Κυπριακή αγορά, καθ’ ότι δεν 

υφίσταται οριζόντια ή κάθετη σχέση μεταξύ των εµπλεκόµενων µερών σε σχέση με τις 

σχετικές αγορές. Τόσο οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όσο και οι συνδεόμενες με τα 

εμπλεκόμενα μέρη εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές, και ως εκ 

τούτου δεν έχουν κοινή εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα σε κάποιες εκ των 

σχετικών αγορών. 

 
7 Σελ. 79 στο Επεξηγηματικό Φυλλάδιο του Κανονισμό (ΕΚ) 1400/2002 της Ευρ. Επιτροπής της 
31.7.2002 
https://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/legislation/explanatory_brochure_el.pdf 
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Όπως επισημαίνεται και ανωτέρω, η Galatariotis Motors, αποτελεί τη νεοσυσταθείσα 

αγοράστρια εταιρεία, θυγατρική εταιρεία της Galatariotis Technical Limited (εφεξής 

«Galatariotis Technical») κατά ποσοστό [………]%.  Η Galatariotis Technical, που 

αποτελεί τη μητρική εταιρεία (holding company) της Galatariotis Motors, κατέχει 

παράλληλα το [………]% της εταιρείας Galatariotis HQ Ltd και το [………]% της Sigan 

Management Ltd, και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της Galatariotis Brothers Ltd, η 

οποία δραστηριοποιείται ως επενδυτική εταιρεία του Ομίλου Galatariotis, υπό τον 

έλεγχο του κ. Σίμου Γαλαταριώτη. Σημειώνεται ότι καμία εκ των συνδεόμενων 

εταιρειών του ομίλου και/ή των συμμετεχουσών εταιρειών δεν διεξάγει οποιαδήποτε 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης, 

ήτοι με την εισαγωγή, πώληση και διανομή οποιωνδήποτε μηχανοκινήτων οχημάτων 

και/ή αντταλλακτικών στην Κύπρο. 

Καμία από τις συμμετέχουσες στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης εταιρείες δεν 

δραστηριοποιείται  στις ίδιες αγορές προϊόντων  και ως εκ τούτου δεν έχουν κοινή 

εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα σε κάποια εκ των σχετικών αγορών ως αυτές 

έχουν ορισθεί πιο πάνω. Συναφώς δεν παρατηρείται ύπαρξη οριζόντιας επικάλυψης . 

Επιπρόσθετα, καμία εκ των συμμετεχουσών εταιρειών του ομίλου Galatariotis δεν 

δραστηριοποιείται σε αγορά προηγούµενων ή επόµενων σταδίων σε σχέση με τις 

σχετικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το τμήμα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της Πωλήτριας εταιρείας, το οποίο αποτελεί το υπό εξέταση 

αντικείμενο ελέγχου στη συγκέντρωση, και επομένως δεν υφίσταται ούτε κάθετη 

σχέση στις υπό αναφορά δραστηριότητες.  

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στο ότι, σύμφωνα με τα όσα 

καταγράφονται από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, δεν 

προκύπτει οριζόντια ή κάθετη ή γειτονική αγορά. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τις 

απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Υπό το φως των ανωτέρω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στη βάση του 

ορισμού του Παραρτήματος Ι του Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν 
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οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον 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.   

 

 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΣΤΑΣ 
Προεδρεύων της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


