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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 
Αυγούστου 2022, από τον όμιλο Schoeller, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου. 
Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση της Columbia Marlow Holding Ltd (στο εξής η «CMHL» ή η «Επιχείρηση 
Στόχος») από τον Όμιλο Schoeller, μέσω της Ferrum Marine Company Ltd (στο εξής η «Ferrum»), καθώς και των εταιρειών 
που μεταφέρθηκαν στην CMHL από τον Όμιλο Schoeller το 20171 και ελέγχονταν από κοινού από τον Όμιλο Schoeller και 
τον Όμιλο Marlow.2 
Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Ferrum Marine Company Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Marshall 
Islands, η οποία ανήκει στον όμιλο Schoeller, και η μόνη της δραστηριότητα είναι η κατοχή των μετοχών στην 
Columbia Marlow Holding Ltd. 
Ο όμιλος Schoeller προσφέρει αριθμό υπηρεσιών σχετικών με τον τομέα της ναυτιλίας ανά το παγκόσμιο, όπου οι 
δραστηριότητες του εστιάζονται στον τομέα της πλοίο-διαχείρισης και άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ο 
Όμιλος Schoeller είναι ένας παγκόσμιος πάροχος ναυτιλιακών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην παροχή όλων των 
υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και ειδικότερα στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης και στις υπηρεσίες τεχνικής 
διαχείρισης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα 
της πλοίο-ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης πλοίων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
(container vessels), πλοίων πολλαπλών χρήσεων (multipurpose vessels), δεξαμενόπλοιων (product carriers) και 
πλοίων μεταφοράς χημικών προϊόντων (chemical tankers). Τα πλοία ιδιοκτησίας του Ομίλου Schoeller 
εμπορεύονται, είτε μέσω ομάδας συνεργασίας πλοίων (shipping earnings pools), είτε ως αδρομολόγητα πλοία 
(tramp trades), είτε βρίσκονται σε καθεστώς χρονοναύλωσης (time charter) σε μεγάλες  ναυτιλιακές εταιρείες 
πλοίων τακτικών γραμμών (liner companies) ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένων των δικών του  εταιρειών 
πλοίων τακτικών γραμμών.  
Ο Όμιλος Schoeller δραστηριοποιείται επίσης σε άλλους τομείς, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον τομέα της 
ναυτιλίας, όπως εστιατόρια και ξενοδοχεία. 

2. Η CMHL που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
ενεργεί μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στον τομέα της πλοίο-διαχείρισης ανά το παγκόσμιο. Η CMHL έχει 
θυγατρικές εταιρείες οι οποίες είναι παγκόσμιοι πάροχοι ναυτιλιακών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην παροχή όλων 
των υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και ειδικότερα στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης (crew management) και 
στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (technical management) ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν 
σε τρίτους.  
Η CMHL δημιουργήθηκε μέσω της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων πλοίο-διαχείρισης του Ομίλου Marlow και 
του Ομίλου Schoeller το 2017. Η Επιχείρηση Στόχος αποτελείται κυρίως με δραστηριότητες πλοίο-διαχείρισης που 
παραχωρήθηκαν στην CMHL από τον Όμιλο Schoeller ως αποτέλεσμα της πράξης  συγκέντρωσης το 2017, 
λεπτομέρειες για την οποία παρατίθενται περαιτέρω πιο κάτω. 
Σημειώνεται ότι από την Επιχείρηση Στόχο στην παρούσα πράξη, εξαιρούνται οι εταιρείες της Columbia Marlow 
Holding Ltd που θα μεταφερθούν στον Όμιλο Marlow. 

Στις 29/8/2022, 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 2/9/2022 όπως ορίζει το άρθρο 10 
του Νόμου. 
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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 19 Σεπτεμβρίου 2022, 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 αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 
Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 
Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση της Συμφωνίας Τερματισμού της Συγχώνευσης μεταξύ των 
[……..]3 (Merger Termination Agreement  στο εξής η «ΜΤΑ»). 
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 σημείωσε ότι η CMHL θα αποκτηθεί από τον Όμιλο Schoeller, μέσω της Ferrum, με την ακύρωση της 
προηγούμενης σύμβασης με την εφαρμογή του Merger Termination Agreement ημερ. 25ης Ιουνίου 2022. 
Η Προτεινόμενη Διάσπαση μπορεί να χωριστεί σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε δύο πράξεις: 

(i) Την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τον Όμιλο Schoeller της CMHL και των εταιρειών που μεταφέρθηκαν 
στην CMHL από τον Όμιλο Schoeller το 2017 (η «Προτεινόμενη Πράξη»). Σημειώνεται ότι από το 2017 οι εν λόγω 
εταιρείες ελέγχονταν από κοινού από τον Όμιλο Schoeller και τον Όμιλο Marlow. 
(ii) Τη μεταβίβαση και απόκτηση από τον Όμιλο Marlow, μέσω της Marship, του αποκλειστικού ελέγχου των 
εταιρειών που παραχωρήθηκαν στην CMHL από τον Όμιλο Marlow το 2017. Με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, 
αυτό το μέρος της Προτεινόμενης Διάσπασης δεν αποτελεί κοινοποιήσιμη συγκέντρωση, [……..], ως εκ τούτου δεν 
φαίνεται να τηρείται το κριτήριο του άρθρου 3 του Νόμου και δεν υφίστανται δύο εμπλεκόμενες με κύκλο εργασιών 
στην Κυπριακή επικράτεια. 

Mε την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Διάσπασης, ο Όμιλος Schoeller και ο Όμιλος Marlow θα παύσουν να έχουν από 
κοινού έλεγχο επί των δραστηριοτήτων που πλέον υπάγονται στην CMHL. Πιο συγκεκριμένα, για τους σκοπούς της 
Προτεινόμενης Πράξης, ο Όμιλος Schoeller θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της Επιχείρησης Στόχου. Ως εκ τούτου, 
η Προτεινόμενη Πράξη θα οδηγήσει σε αλλαγή του ελέγχου επί της Επιχείρησης Στόχου από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό 
έλεγχο. 4 
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στη δεύτερη 
κατηγορία πράξεων που, σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως 
τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Επιχείρησης Στόχου από τον Όμιλο Schoeller.. 
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 του ομίλου Schoeller για το έτος 
2020 ήταν €[……..], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου για το έτος 2020 ήταν €[……..]. 
Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης οι συμμετέχουσες εταιρείες δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Συγκεκριμένα, ο όμιλος Schoeller διεξήγαγε εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για το έτος 2020, ύψους €[……..]. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών προήλθε από θυγατρικές του ομίλου οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στην πλοιο-ιδιοκτησία, στις μεταφορές στον κλάδο του breakbulk, heavy lift και των φορτίων έργου 
(project cargo), ιδιοκτησία και λειτουργία εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, παραλιακών μπαρ κ.λπ., ιδιοκτησία και λειτουργία 
ενός πολυτελούς θέρετρου στην Κύπρο, καθώς και ιδιοκτησία γης που γειτνιάζει με το θέρετρο, ανάπτυξη και προμήθεια 
λογισμικού εφαρμογών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού, εισαγωγή, καλλιέργεια και μεταπώληση 
φυτών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εξωραϊσμού.  
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπόχρεα προς κοινοποίηση, η Επιχείρηση Στόχος, διεξήγαγε εμπορικές δραστηριότητες 
εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον τομέα της διαχείρισης πλοίων για το έτος 2020 ύψους €[……..], 
διαμέσου των δραστηριοτήτων οκτώ εταιρειών της οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των υπηρεσιών πλοιο-
διαχείρισης και  εμπορικής διαχείρισης πλοίων που αποτελούν μέρος των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.   
Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας, 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 της κοινοποίησης, ο Όμιλος Schoeller προσφέρει αριθμό υπηρεσιών σχετικών με τον τομέα της 
ναυτιλίας ανά το παγκόσμιο. Οι δραστηριότητες του Ομίλου Schoeller αφορούν κυρίως τον τομέα της πλοίο-διαχείρισης και 
άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών ανά το παγκόσμιο. Ο Όμιλος Schoeller είναι ένας παγκόσμιος πάροχος 
ναυτιλιακών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και ειδικότερα στις υπηρεσίες 
διαχείρισης στελέχωσης και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε 
τρίτους. Οι υπηρεσίες αυτές παραχωρούνται κυρίως σε τρίτους πλοιοκτήτες και σε μικρότερο βαθμό σε πλοία που ανήκουν 
στον Όμιλο Schoeller. 
Ο Όμιλος Schoeller δραστηριοποιείται στον τομέα της πλοίο-διαχείρισης  μέσω των δραστηριοτήτων της Columbia 
Shipmanagement, η οποία ξεκίνησε τις εργασίες της το 1978 και σήμερα υπάγεται στην Επιχείρηση Στόχο. Η CSM και οι 
τρείς εταιρείες που χρησιμοποιούν το όνομα της στη Λεμεσό, στο Αμβούργο και στη Σιγκαπούρη έχουν περίπου 340 πλοία 
υπό υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων (τεχνική και στελέχωση), περίπου 89 πλοία υπό διαχείριση πληρώματος και περίπου 52 
πλοία υπό εμπορική διαχείριση. 
Ο Όμιλος Schoeller συμμετέχει επίσης στο τομέα της πλοίο-ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης πλοίων, με επίκεντρο τα πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα πλοία πολλαπλών χρήσεων, τα δεξαμενόπλοια και τα πλοία μεταφοράς χημικών 
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προϊόντων. Τα πλοία ιδιοκτησίας του Ομίλου Schoeller εμπορεύονται είτε μέσω ομάδας συνεργασίας πλοίων είτε ως 
αδρομολόγητα πλοία είτε βρίσκονται σε καθεστώς χρονοναύλωσης σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων τακτικών 
γραμμών ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένων των δικών του εταιρειών πλοίων τακτικών γραμμών. Ο Όμιλος 
Schoeller δραστηριοποιείται επίσης στην παροχή υπηρεσιών επάνδρωσης (manning), οι οποίες αφορούν την πρόσληψη 
ναυτικών από γραφεία επάνδρωσης για λογαριασμό των παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων. Οι δραστηριότητες αυτές 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Προτεινόμενης Πράξης. 
Επίσης, ο Όμιλος Schoeller δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς της οικονομίας οι οποίοι δε σχετίζονται με τον τομέα της 
ναυτιλίας, όπως ο κλάδος της φιλοξενίας μέσω της ιδιοκτησίας ξενοδοχείων και θέρετρων καθώς και εστιατορίων. 
Σημειώνεται, ότι αυτές οι υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Προτεινόμενης Πράξης. 
Η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται παγκοσμίως μέσω των εταιρειών της στον τομέα της πλοίο-διαχείρισης. Πρόκειται 
για παγκόσμιους παρόχους ναυτιλιακών υπηρεσιών, με ειδίκευση στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης και στις 
υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους. 
Οι υπηρεσίες πλοίο-διαχείρισης της Επιχείρησης Στόχου περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαφόρων δραστηριοτήτων και 
δύναται να διαχωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες σχετικές με τον τομέα της ναυτιλίας: (i) των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων 
(marine operations) και (ii) υπηρεσιών θαλάσσης (marine services). 

- Οι Ναυτιλιακές Δραστηριότητες (Marine Operations) παρέχονται ανά το παγκόσμιο σε ιδιοκτήτες ναυτιλιακών 
περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι έχουν επιλέξει να αναθέσουν σε τρίτους την παροχή υπηρεσιών πλοιο-
διαχείρισης και υπηρεσιών διαχείρισης στελέχωσης πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ναυτιλιακά 
περιουσιακά στοιχεία λειτουργούν με ένα ασφαλές, αξιόπιστο, αποτελεσματικό και συμβατό τρόπο. Οι 
υπηρεσίες πλοίο-διαχείρισης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε παγκόσμια βάση όπως: τεχνικών, 
μηχανικών, επιθεώρησης, δοκιμών, υποστήριξης και συντήρησης, διαχείρισης πλοίων και υπεράκτιων 
(offshore) περιουσιακών στοιχείων, εκτίμησης της κατάστασης του σκάφους, την ανακύκλωση των πλοίων, 
εγκατάσταση, επίβλεψη περιουσιακών στοιχείων υπό παρακολούθηση (condition monitoring) και συντήρησης 
και επισκευής σε παγκόσμιο επίπεδο. Γενικά οι υπηρεσίες πλοίο-διαχείρισης αφορούν την διαχείριση 
πληρώματος, την τεχνική διαχείριση και την εμπορική διαχείριση ενός πλοίου. 

- Οι Υπηρεσίες Θαλάσσης (Marine Services) παρέχονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ναυτιλιακά περιουσιακά 
στοιχεία και περιλαμβάνουν μια σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν: (i) τις υπηρεσίες 
πληρώματος και συμβάσεων (π.χ., εστίασης, logistics και κατάρτισης), συμβάσεις παροχής προμηθειών σε 
πλοία, διαχείρισης ταξιδιών για το πλήρωμα και (ii) τις θαλάσσιες τεχνικές υπηρεσίες (π.χ., την επιθεώρηση, 
συντήρηση και επισκευή των πλοίων, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης, τον έλεγχο, την κατάρτιση, 
καθώς και το σχεδιασμό και τη διαχείριση του έργου, καθώς και υποβρύχιες κατασκευές, επισκευές, υπηρεσίες 
εγκατάστασης και ηλεκτρομηχανολογικές συμβουλευτικές υπηρεσίες). 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η σχετική αγορά 
προϊόντος/υπηρεσίας είναι η αγορά παροχής υπηρεσιών πλοίο-διαχείρισης, η οποία διαχωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές 
επιμέρους αγορές και συγκεκριμένα: (α) τη διαχείριση στελέχωσης, (β) την τεχνική διαχείριση και (γ) την εμπορική διαχείριση. 
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται, για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές, η επικράτεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο όμιλος Schoeller όσο και η Επιχείρηση Στόχος, διεξάγουν εμπορικές 
δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Schoeller διεξήγαγε εμπορικές 
δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με κύκλο εργασιών για το έτος 2020 ύψους €[……..], 
ενώ η Επιχείρηση Στόχος διεξήγαγε εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας με κύκλο 
εργασιών για το έτος 2020 ύψους €[……..]. 
Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, δεν δημιουργούνται οποιεσδήποτε οριζόντιες σχέσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των Μερών ως αποτέλεσμα της Προτεινόμενης Πράξης. Ο Όμιλος Schoeller δεν έχει άλλες δραστηριότητες 
πλοίο-διαχείρισης εκτός της Επιχείρησης Στόχου (δηλαδή εκτός της CMHL). 
Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, δεν δημιουργούνται οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ των 
δραστηριοτήτων τους ως αποτέλεσμα της Προτεινόμενης Πράξης. Ως οι ίδιες αναφέρουν, η Προτεινόμενη Πράξη οδηγεί 
μόνο σε αλλαγή από κοινό έλεγχο σε αποκλειστικό έλεγχο επί της Επιχείρησης Στόχου, η οποία δηλαδή ελεγχόταν από τον 
Όμιλο Schoeller και προγενέστερα της Προτεινόμενης Πράξης. Συνεπώς, οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ των 
δραστηριοτήτων των Μερών υπήρχε και προγενέστερα της Προτεινόμενης Πράξης και δεν αποτελεί αποτέλεσμα αυτής. 
Επιπρόσθετα, δεν δημιουργούνται στενά συνδεδεμένες γειτονικές αγορές ως αποτέλεσμα της Προτεινόμενης Πράξης μεταξύ 
των δραστηριοτήτων των Μερών στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς οδηγεί μόνο σε αλλαγή από κοινό έλεγχο σε 
αποκλειστικό έλεγχο επί της Επιχείρησης Στόχου, η οποία ελεγχόταν από τον Όμιλο Schoeller και προγενέστερα της 
Προτεινόμενης Πράξης 
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 τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική 
παρακώληση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της 
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.  
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