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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 28/2016 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.016.06 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης των 

Λιµενικών Υπηρεσιών «Marine Services» στο Λιµάνι Λεµεσού (LOT2) από την 

P & O MARITIME CYPRUS LTD 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 16 ∆εκεµβρίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Απριλίου 2016 από την εταιρεία P & O 

MARITIME CYPRUS LTD (στο εξής η «P & O CYPRUS») σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 10(1) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου αρ. 

83(I)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»), αναφορικά µε την απόκτηση του αποκλειστικού 

δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των λιµενικών 

υπηρεσιών «Marine Services» (LOT 2) στο Λιµάνι Λεµεσού (στο εξής η «Επιχείρηση 

Στόχος») µέσω της δηµιουργίας της κοινής επιχείρησης P & O CYPRUS, από τις 

εταιρείες P & O Maritime FZE (στο εξής η «P & O FZE») και G.A.P. Vassilopoulos 

Marine Services Limited (στο εξής η «G.A.P. VASSILOPOULOS MARINE»). 
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Στις 26 Απριλίου 2016, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και 

Τουρισµού ενηµερώθηκε µε επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  

Στις 10 Ιουνίου 2016, η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της ∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10(4)(α) του Νόµου και 

παράλληλα αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. 

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 9 Νοεµβρίου 2016, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη της γνώµη 

ως προς τη συµβατότητα της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. 

H Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 2016, αφού 

έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία τα 

οποία βρίσκονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, οµόφωνα διαπίστωσε ότι η 

υπό αναφορά συγκέντρωση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου και στην 

έννοια της συγκέντρωσης και προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη 

συµβατότητά της µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης, στη βάση του 

άρθρου 22(1)(γ) του Νόµου, δίδοντας σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, καθώς και των 

προνοιών του άρθρου 23(1)(β) του Νόµου, µε επιστολή της ηµεροµηνία 14 

Νοεµβρίου 2016 ενηµέρωσε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε την 

απόφαση της Επιτροπής.  

Στις 14 Νοεµβρίου 2016, η Επιτροπή, ενηµέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, 

Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού για την απόφασή της, στη βάση του άρθρου 

22(2) του Νόµου. 

Στις 17 Νοεµβρίου 2016 καταβλήθηκε το προβλεπόµενο στο άρθρο 12(2) του Νόµου 

τέλος, ενώ στις 18 Νοεµβρίου 2016 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η ανακοίνωση σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής. 
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Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, ο Σύνδεσµος Ναυτικών 

Πρακτόρων και η εταιρεία […]1 απέστειλαν µε επιστολές τους σχόλια επί της 

προτεινόµενης πράξης συγκέντρωσης.  

Στις 22 Νοεµβρίου 2016, οι συµµετέχουσες εταιρείες µε επιστολή τους πρότειναν την 

ανάληψη δεσµεύσεων ώστε να αρθούν οι αµφιβολίες της Επιτροπής ως προς τη 

συµβατότητά της συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, στις 6 ∆εκεµβρίου 2016 ζητήθηκαν 

πληροφορίες από την Αρχή Λιµένων Κύπρου (στο εξής η «Α.Λ.Κ.») η οποία και τις 

απέστειλε δια ηλεκτρονικού µηνύµατος ηµεροµηνίας 7 ∆εκεµβρίου 2016.  

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης πραγµατοποίησε συναντήσεις µε 

τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις και ανέλαβε διαπραγµατεύσεις στη βάση του άρθρου 

25 του Νόµου, µε την τελευταία να πραγµατοποιήθηκε στις 8 ∆εκεµβρίου 2016. 

Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε την Α.Λ.Κ. και τον Σύνδεσµο 

Ναυτιλιακών Πρακτόρων. 

Στις 9 ∆εκεµβρίου 2016, η Υπηρεσία στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων, µε 

επιστολή της πρότεινε στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις µια σειρά δεσµεύσεων που 

θα µπορούσαν να αναληφθούν από µέρους τους προς άρση των αµφιβολιών της 

Επιτροπής. 

Στις 14 ∆εκεµβρίου 2016 και στις 15 ∆εκεµβρίου 2016, οι συµµετέχουσες εταιρείες µε 

επιστολές τους υπέβαλαν συγκεκριµένες δεσµεύσεις ώστε να αρθούν οι αµφιβολίες 

της Επιτροπής ως προς τη συµβατότητά της συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Υπηρεσία αφού ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή της πλήρους έρευνας της 

συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόµου, υπέβαλε στη 

βάση του άρθρου 27(1) του Νόµου έκθεση ευρηµάτων, στην οποία κατέγραψε τα 

ευρήµατα και τα συµπεράσµατα της κατά πόσο οι αµφιβολίες που τέθηκαν από την 

Επιτροπή στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 10 Νοεµβρίου 2016 έχουν αρθεί ή δύνανται 

να αρθούν ως αποτέλεσµα των πρόσθετων πληροφοριών που εξασφαλίστηκαν κατά 

τη πλήρη διερεύνηση καθώς και των δεσµεύσεων που προτάθηκαν από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις. 

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 16 ∆εκεµβρίου 2016, αφού αξιολόγησε 

το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της 

                                                        
1
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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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: 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η P & O CYPRUS που είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν 

λόγω εταιρεία είναι όχηµα ειδικού σκοπού, που στο παρόν στάδιο δεν 

συµµετέχει σε καµία δραστηριότητα στη ∆ηµοκρατία. ∆ηµιουργήθηκε από τις 

εταιρείες P & O FZE και GAP VASSILOPOULOS MARINE, µε σκοπό την 

απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας 

και εκµετάλλευσης των Λιµενικών Υπηρεσιών στο Λιµάνι Λεµεσού. Οι 

εταιρείες GAP VASSILOPOULOS MARINE, P & O FZE συνήψαν σύµβαση 

για τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης (εφεξής η «JV Agreement»), της P & O 

CYPRUS, µε σκοπό την απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, 

διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των λιµενικών υπηρεσιών 

«Marine Services» (LOT 2) στο Λιµάνι Λεµεσού. Σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

της JV Agreement, µέτοχοι της P & O CYPRUS είναι η εταιρεία P & O FZE η 

οποία κατέχει το 75% του µετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία GAP 

VASSILOPOULOS MARINE που κατέχει το υπόλοιπο 25%. 

• Η P & O FZE που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους 

νόµους του Jebel Ali Free Zone, Dubai. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην DP 

WORLD FZE, η οποία ανήκει στην DP WORLD Ltd, που αποτελεί διεθνή 

χειριστή θαλάσσιων τερµατικών σταθµών. Η P & O FZE παρέχει 

εξειδικευµένη ναυτιλία και θαλάσσιες λύσεις logistics. Επίσης, κατέχει, 

λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα στόλο εξειδικευµένων σκαφών για τις 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις των πελατών. Η εταιρεία παρέχει ναυτική 

εµπειρογνωµοσύνη σε πελάτες στους τοµείς των κρατικών υπηρεσιών 

ναυτιλίας, υπεράκτιων υπηρεσιών υποστήριξης, λιµενικών υπηρεσιών, river 

barging και πρακτόρευση πλοίων (ship brokering) και ναύλωση για εξόρυξη 

και για χύµα ορυκτά (bulk minerals). Εξυπηρετεί πελάτες στην Αυστραλία, 

στην Ανταρκτική, στην Ιρλανδία, στο Ηνωµένο Βασίλειο, στην Παπούα Νέας 

Γουινέας, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Αργεντινή, στη Παραγουάη, στα 

Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και στη Μοζαµβίκη. Η DP WORLD Ltd και οι 
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θυγατρικές της δεν έχουν επί του παρόντος οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή 

συµφέροντα στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

• Η G.A.P. VASSILOPOULOS MARINE που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και 

συµµετέχει στην P&O CYPRUS ως επενδυτής µειοψηφίας, αφού κατέχει το 

25% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Η G.A.P. 

VASSILOPOULOS MARINE είναι εταιρεία συµµετοχής (holding company) και 

δεν έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στη G.A.P. 

Vassilopoulos Public Ltd (στο εξής η «G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC»), η 

οποία είναι κυπριακή εταιρεία, εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 

και ασχολείται κυρίως µε µεταφορές και διανοµές, τον χρηµατοπιστωτικό και 

ασφαλιστικό τοµέα και τη φιλοξενία / υπηρεσίες προς καταναλωτές. 

•  Οι εργασίες της Α.Λ.Κ. που αφορούν τη διαχείριση και την παροχή Λιµενικών 

Υπηρεσιών στο Λιµάνι Λεµεσού αποτελούν την Επιχείρηση Στόχο και οι 

οποίες παραχωρήθηκαν στην P & O CYPRUS, κατόπιν πλειοδοτικού 

διαγωνισµού που προκήρυξε η Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Οι εν λόγω Λιµενικές 

Υπηρεσίες περιλαµβάνουν τη διατήρηση ασφαλούς θαλάσσιας πρόσβασης 

στο λιµάνι, πλοήγηση, βοηθήµατα για πλοήγηση, ρυµούλκηση, διευκόλυνση 

της παροχής από τρίτους απαραίτητων για τα πλοία υπηρεσιών στο Λιµάνι 

και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη θάλασσα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 25 Απριλίου 2016 από την εταιρεία P & O 

CYPRUS αναφορικά µε την απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, 

διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης της περιοχής λιµενικών υπηρεσιών στο 

«Marine Services» (LOT 2) Λιµάνι Λεµεσού  για σκοπούς παροχής λιµενικών 

υπηρεσιών, µέσω της δηµιουργίας κοινής επιχείρησης, της P & O CYPRUS, από τις 

εταιρείες P & O FZE και G.A.P. VASSILOPOULOS MARINE. 

Ειδικότερα η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της: 

Α) Συµφωνίας για τη δηµιουργία της Κοινής Επιχείρησης P & O CYPRUS µεταξύ της 

P & O CYPRUS, G.A.P VASSILOPOULOS MARINE και P & O FZE (στο εξής η «JV 

Agreement»), ηµεροµηνίας 22 Απριλίου 2016, στη βάση της οποίας η P & O FZE, 

κατέχει το 75% του µετοχικού κεφαλαίου και η G.A.P VASSILOPOULOS MARINE 

κατέχει το υπόλοιπο 25%. Σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, στόχος της δηµιουργίας της κοινής επιχείρησης είναι η απόκτηση του 
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αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των 

Λιµενικών υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού ως αποτέλεσµα της εµπορικοποίησης του 

από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία και την ανάθεση της σχετικής σύµβασης στην P & O 

CYPRUS, 

Β) Συµφωνίας Παραχώρησης για την παροχή Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι 

Λεµεσού (Concession Agreement for the services concession for the provision of 

Marine Services at Limassol Port), ηµεροµηνίας 25 Απριλίου 2016 µεταξύ της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της P&O CYPRUS, µε σκοπό την απόκτηση του 

αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των 

Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού (στο εξής η «Συµφωνία Παραχώρησης»). 

Η ισχύς της Συµφωνίας Παραχώρησης είναι για 15 χρόνια µε δικαίωµα ανανέωσης 

για άλλα 7 χρόνια. 

Όπως αναφέρουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, η P&O CYPRUS επιδιώκει, µέσω 

της παρούσας συγκέντρωσης, να εφαρµόσει την εµπειρία της, να αυξήσει τα έσοδα 

της και να επεκτείνει τη γεωγραφική της παρουσία. Επιπλέον, σε ότι αφορά την 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, η παρούσα συγκέντρωση θα της επιτρέψει να 

επεκτείνει το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρει στους ναυτιλιακούς πελάτες της 

στην Κύπρο.   

Η Επιτροπή παρατηρεί επιπρόσθετα ότι, η P&O CYPRUS συνήψε σύµβαση µε την 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC στη βάση της οποίας η G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC αναλαµβάνει την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 

προς την κοινή επιχείρηση (Gap Services Agreement), όπως αυτές καταγράφονται 

στον κατάλογο Α της υπό αναφορά συµφωνίας. 

Επίσης, η P & O FZE προέβη σε σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία P & O FZE για 

παροχή υπηρεσιών διαχείρισης (Management Services Agreement), όπως αυτές 

καταγράφονται στον κατάλογο 1 της εν λόγω συµφωνίας. 

Η Επιτροπή καθοδηγούµενη από 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)2 (στο εξής η 

«Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση»), παρατηρεί ότι δύο ή περισσότερες πράξεις 

συνιστούν µία µόνο συγκέντρωση αν έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Ενιαίο χαρακτήρα 

                                                        
2
 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). 
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έχουν οι αλληλένδετες πράξεις όταν η µία δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς την 

άλλη και ειδικότερα όταν οι πράξεις συνδέονται µε όρους.3  

Ιδιαίτερα, σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση  

«(38) … ∆ύο ή περισσότερες πράξεις συνιστούν µία µόνη συγκέντρωση, για 

τους σκοπούς του άρθρου 3, αν έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Θα πρέπει 

εποµένως να προσδιορισθεί κατά πόσον το αποτέλεσµα είναι η απόκτηση εκ 

µέρους µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, άµεσου ή έµµεσου οικονοµικού 

ελέγχου επί των δραστηριοτήτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 

… Αυτό σηµαίνει ότι, για να διαπιστωθεί ο ενιαίος χαρακτήρας των εν λόγω 

πράξεων, θα πρέπει να εξετάζεται, σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση, αν είναι 

αλληλένδετες κατά τρόπο ώστε η µία δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί χωρίς την 

άλλη (43)». 

Σύµφωνα µε τα ως άνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η προτεινόµενη συγκέντρωση 

αφορά δύο αλληλένδετες πράξεις, ήτοι (α) τη δηµιουργία της κοινής επιχείρησης P & 

O CYPRUS και (β) την απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, 

διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης των Λιµενικών Υπηρεσιών στο Λιµάνι 

Λεµεσού, που συνιστούν µια µόνο συγκέντρωση ως προβλέπεται στο άρθρο 7 του 

Νόµου, εφόσον το αποτέλεσµα των εν λόγω πράξεων θα είναι η απόκτηση της 

διαχείρισης τµήµατος µίας άλλης επιχείρησης, και συγκεκριµένα η απόκτηση 

διαχείρισης των Λιµενικών Υπηρεσιών στο Λιµάνι Λεµεσού.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

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.  

«6.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), συγκέντρωση 

επιχειρήσεων πραγµατοποιείται, όταν προκύπτει µόνιµη µεταβολή του ελέγχου- 

(i) από τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων προηγουµένως ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων ή τµηµάτων επιχειρήσεων, ή 

(ii) την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία 

τουλάχιστον επιχείρηση, ή από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα, 

µε αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, µε σύµβαση ή µε άλλο τρόπο, του 

ελέγχου του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 

                                                        
3
 Απόφαση Τ-282/02 Cementbow vs Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 
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(β) Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληροί µόνιµα όλες τις λειτουργίες 

µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας, αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια της 

υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α)». 

Σηµειώνεται ότι, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, η Συµφωνία Παραχώρησης και η JV 

Agreement θεωρούνται αλληλένδετες πράξεις, οι οποίες, για σκοπούς αξιολόγησης 

τους εξετάζονται ως µια συγκέντρωση. 

(Ι) ∆ηµιουργία της κοινής επιχείρησης P & O CYPRUS 

Ύπαρξη Κοινού Ελέγχου 

Σε ότι αφορά τη δηµιουργία κοινής επιχείρησης και την άσκηση κοινού ελέγχου, η 

Επιτροπή λαµβάνει καθοδήγηση από τις πρόνοιες της Κωδικοποιηµένης 

Ανακοίνωσης,) η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

Ως προς τα µέσα ελέγχου:  

« (16) Η έννοια του ελέγχου ορίζεται από το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισµού 

συγκεντρώσεων ως δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού της δραστηριότητας µιας 

επιχείρησης. ∆εν είναι εποµένως αναγκαίο να αποδειχθεί ότι ο καθοριστικός 

επηρεασµός ασκείται πράγµατι ή ότι θα ασκηθεί στο µέλλον. Πάντως, η δυνατότητα 

επηρεασµού πρέπει να είναι πραγµατική. Το άρθρο 3 παράγραφος 2 προβλέπει 

επίσης ότι η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασµού µιας επιχείρησης µπορεί να 

απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, είτε µεµονωµένα είτε σε 

συνδυασµό, και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές πραγµατικές ή νοµικές συνθήκες. 

Εποµένως, µια συγκέντρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε νοµική βάση ή de facto, 

µπορεί να λάβει τη µορφή αποκλειστικού ή κοινού ελέγχου, και εκτείνεται στο σύνολο 

ή σε τµήµατα µίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων [πρβλ. άρθρο 3 παράγραφος 1 

στοιχείο β)].» 

Επιπρόσθετα, ως προς τον κοινό έλεγχο η Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση προβλέπει 

ότι:  

«(62) Κοινός έλεγχος υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή 

πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε µια άλλη 

επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή µε την έννοια αυτή νοείται, κατά 

κανόνα, η εξουσία αναστολής ενεργειών που καθορίζουν την εµπορική 

στρατηγική συµπεριφορά µιας επιχείρησης. Σε αντίθεση µε τον αποκλειστικό 

έλεγχο, ο οποίος παρέχει την εξουσία καθορισµού των στρατηγικών 

αποφάσεων σε µία επιχείρηση από συγκεκριµένο µέτοχο, ο κοινός έλεγχος 

χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα δηµιουργίας αδιεξόδου, λόγω της εξουσίας 
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ενός ή περισσοτέρων µητρικών επιχειρήσεων να απορρίπτουν τις 

προτεινόµενες στρατηγικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου, οι µέτοχοι αυτοί πρέπει 

να καταλήξουν σε µια από κοινού συνεννόηση για τον καθορισµό της 

εµπορικής πολιτικής της κοινής επιχείρησης.» 

Ακόµα, στην Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση προβλέπεται ότι η σαφέστερη µορφή 

κοινού ελέγχου υπάρχει όταν τα δικαιώµατα ψήφου στην κοινή επιχείρηση ανήκουν 

εξίσου σε δύο µόνο µητρικές επιχειρήσεις (παρ. 64) ή όταν δεν συντρέχει τέτοια 

περίπτωση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην (παρ. 65): 

«Κοινός έλεγχος µπορεί να υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει ισότητα ψήφων ή εκπροσώπησης στα όργανα λήψης αποφάσεων 

µεταξύ των δύο µητρικών εταιρειών ή υπάρχουν περισσότερες από δύο 

µητρικές επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει όταν οι µειοψηφούντες µέτοχοι έχουν 

πρόσθετα δικαιώµατα τα οποία τους επιτρέπουν να ασκούν αρνησικυρία σε 

αποφάσεις που έχουν ουσιώδη σηµασία για την εµπορική στρατηγική 

συµπεριφορά της κοινής επιχείρησης. Αυτά τα δικαιώµατα αρνησικυρίας 

µπορεί να προβλέπονται στο καταστατικό της κοινής επιχείρησης ή σε 

συµφωνία µεταξύ των ιδρυτικών της επιχειρήσεων. Τα ίδια τα δικαιώµατα 

αρνησικυρίας µπορεί να προκύπτουν από την ειδική πλειοψηφία που 

απαιτείται για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού 

συµβουλίου, στον βαθµό που οι ιδρυτικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο 

εν λόγω συµβούλιο. Είναι επίσης δυνατόν οι στρατηγικές αποφάσεις να 

υπόκεινται σε έγκριση ενός οργάνου, π.χ. εποπτικού συµβουλίου, στο οποίο οι 

µειοψηφούντες µέτοχοι εκπροσωπούνται και αποτελούν µέρος της απαρτίας 

που απαιτείται για αυτές τις αποφάσεις.» 

Από τα ως άνω εκτεθέντα διαφαίνεται ότι ο κοινός έλεγχος µπορεί να ασκείται από τις 

µητρικές επιχειρήσεις από κοινού, µε την έννοια ότι αφενός µια επιχείρηση δεν 

µπορεί να αποφασίζει µονοµερώς για θέµατα στρατηγικής σηµασίας, καθώς τα 

δικαιώµατα ψήφου ανήκουν εξίσου και στις δύο µητρικές επιχειρήσεις, και αφετέρου 

µπορεί να ασκείται από τους µειοψηφώντας µετόχους έλεγχος καθώς έχουν τη 

δυνατότητα αναστολής των στρατηγικών αποφάσεων µιας εταιρείας. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, σε σχέση µε τον αριθµό των µετοχών της P & 

O CYPRUS, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η P & O FZE κατέχει το 75% του εκδοθέντος 

µετοχικού κεφαλαίου και η  G.A.P. VASSILOPOULOS MΑRINE κατέχει το 25%.   

Σύµφωνα µε τα όσα διατείνονται οι υπόχρεες προς κοινοποίηση, η Συµφωνία για τη 

δηµιουργία κοινής επιχείρησης έχει δοµηθεί ως απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου 
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από την P & O FZE η οποία κατέχει το 75% στην Επιχείρηση Στόχο και, ως εκ 

τούτου, έχει το νοµικό έλεγχο, ως µέτοχος πλειοψηφίας µε δικαιώµατα 

διακυβέρνησης καθώς επίσης το λειτουργικό έλεγχο της Επιχείρησης Στόχου σε 

καθηµερινή βάση. Αντίθετα, η G.A.P. VASSILOPOULOS MΑRINE, κατέχει το 25% 

στην P & O CYPRUS και δεν έχει αρνητικό έλεγχο επί στρατηγικών αποφάσεων της 

εν λόγω εταιρείας. 

Σύµφωνα µε τον όρο 10 της JV Agreement, τα θέµατα που έχουν ουσιώδη σηµασία 

για την εµπορική στρατηγική συµπεριφορά της κοινής επιχείρησης αποφασίζονται 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της P & O CYPRUS.  

Τα επιφυλαχθέντα θέµατα τα οποία θα αποφασίζονται σε επίπεδο ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και Μετόχων (reserved matters) και θα απαιτούν την έγκριση της G.A.P. 

VASSILOPOULOS MΑRINE σε εξαιρετικές περιστάσεις (όπως ορίζεται στο άρθρο 10 

της Συµφωνίας Μετόχων), είναι τα στερεότυπα δικαιώµατα προστασίας της 

µειοψηφίας επενδυτών που επιδιώκουν να διατηρήσουν την αξία των επενδύσεων 

της εν λόγω επιχείρησης, στην επιχείρηση στόχο. Ως επιφυλαχθέντα θέµατα 

(“reserved matter”) θεωρούνται οι ακόλουθες πράξεις οι οποίες παρατίθενται 

αυτούσιες από το κείµενο της Συµφωνίας των Μετόχων (όρος 10.2 της JV 

Agreement): 

«(a) enter into an arrangement or incur any liability between the Company and any 

Shareholder or members of its Group (save for the Transaction Documents and any 

Shareholder Loans made in accordance with this agreement); 

(b) enter into any contract or arrangement with any Director (other than in relation 

to his/her appointment in accordance with the terms of this agreement); 

(c) create or redeem any mortgage, charge, lien, debenture or other security or 

encumbrance over its property (except to secure funding which is envisaged in the 

Budget); 

(d) prepay any loan other than in accordance with clause 4.4 or the terms of any 

Shareholder Loan; 

(e) commence, settle or compromise of any material legal or arbitration 

proceedings by or against GAP and/or GAP Parent (other than routine debt 

collection); 

(f) issue bonds for an amount greater than €500,000 (as indexed), where the 

reason for the issuance of such bonds is to fund an activity which is extraordinary or 
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not related to the Company's ordinary course of business as a provider of Marine 

Services at the Marine Services Area; 

(g) adopt or vary any stock option plans for directors, employees or consultants; 

(h) receive any shareholder’s loan other than any Shareholder Loan given for the 

purpose cf raising further funding in accordance with clause 4; 

(i) form any subsidiary or acquire shares in any company or participate in, or 

terminate any participation in, any partnership or joint venture; 

(j) make any loan or grant any credit (other than in the ordinary course of 

business); 

(k) give any third-party guarantee or indemnity for an amount in excess of 

€250,000 (as indexed), other than in the ordinary course of business or in connection 

with any third party funding envisaged in the Budget or Business Plan; or 

(l) approve any increase in the management services fee payable to POM (or its 

Affiliate) under the Management Services Agreement or the GAP Service Fee (other 

than as a result of indexation).» 

Η Επιτροπή, σηµειώνει πως στον όρο 7 ,τηςJV Agreement αναφέρεται ότι: 

«7.2 The Board shall consist of four Directors. Without prejudice to clause 

7.3, a Shareholder has the right to appoint and maintain in office one Director 

for every 20 per cent, shareholding that it (together in aggregate with its 

Wholly Owned Affiliates) holds in the Company. 

7.3 For so long as it holds any Shares in the Company and notwithstanding 

clause 7.2, GAP has the right to appoint and maintain in office one Director, 

and the first GAP Director so appointed by GAP is George Vassilopoulos. 

7.4 Subject to clause 7.2, POM has the right to appoint and maintain in office 

three Directors, and the first POM Directors so appointed by POM are Rado 

Antolovic, Narayana Prasad Narumanchi Venkata Lakshmi and Radostin 

Georgiev Popov. 

Ως εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι, η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση θα διοικείται 

από τέσσερις (4) ∆ιοικητικούς Συµβούλους, εκ των οποίων ο ένας (1) θα διορίζεται 

από την G.A.P VASSILOPOULOS MARINE και οι υπόλοιποι τρεις (3) από την P & O 

FZE. 

Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θα διορίζεται από τα µέλη της P & O FZE 

και δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο (όρος 7.13 της JV Agreement). Κάθε 
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∆ιοικητικός Σύµβουλος διαθέτει µια ψήφο για τα συνήθη θέµατα που ψηφίζονται από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων συµβούλων 

για τη λήψη απόφασης (όρος 8.11 της JV Agreement). Ειδική πρόνοια για τα 

επιφυλαχθέντα θέµατα (reserved matters) (ως καταγράφηκαν ανωτέρω) προβλέπεται 

στον όρο 10.2 της JV Agreement όπου προνοείται ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται 

κατόπιν έγκρισης τουλάχιστον της πλειοψηφίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκ των 

οποίων ο ένας πρέπει να είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος της P & O FZE και ο άλλος 

∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS MΑRINE.  

Επίσης, στη JV Agreement προβλέπονται τα ακόλουθα αναφορικά µε τη λειτουργία 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Proceedings of Directors):  

«8.4. The quorum at meetings of the Board meeting shall be two Directors of 

whom one shall be the GAP Director and one shall be a POM Director. The 

shareholders shall use their reasonable endeavours to procure that the 

Directors nominated by them attend each Board meeting and that a quorum is 

present throughout each meeting.  

8.5 If within thirty (30) minutes from the time appointed for a meeting the 

Board α quorum is not present, the meeting shall stand adjourned for four (4) 

Business Days after the date fixed for that meeting (or if such day is not a 

Business Day to the day immediately next following that day that is a 

Business Day) at the same time and place. If at the adjourned meeting of the 

Board a quorum is still not present within thirty (30) minutes from the time 

appointed for the adjourned meeting, the meeting shall be dissolved.» 

Επίσης, στο Καταστατικό και Ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας P & O CYPRUS 

περιέχονται οι ίδιες µε τις πιο πάνω πρόνοιες αναφορικά µε τους περιορισµούς και 

τις προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας- 

Proceedings of meetings of the Directors (βλ. παράγραφο 100 του Καταστατικού και 

Ιδρυτικού Εγγράφου).  

Το άρθρο 6(2)(β) του Νόµου προβλέπει ότι ο έλεγχος µιας επιχείρησης, µεταξύ 

άλλων, απορρέει από δικαιώµατα ή συµβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 

καθοριστικού επηρεασµού της σύνθεσης ή των αποφάσεων των οργάνων µιας 

επιχείρησης. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι παρόλο που η G.A.P. 

VASSILOPOULOS MARINE ως µειοψηφών µέτοχος δεν διαφαίνεται σαφώς να έχει 

αρνητικό έλεγχο επί των στρατηγικών αποφάσεων, εντούτοις είναι δυνατό να 

επηρεάσει τη λήψη µιας τέτοιας απόφασης στο µέτρο που απαιτείται απαρτία 
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προκειµένου να συνεδριάσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της P & O CYPRUS, και 

συνεπώς η παρουσία ∆ιοικητικού Συµβούλου διορισθέντα από τη G.A.P. 

VASSILOPOULOS MARINE αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας. Εάν 

δεν επιτευχθεί απαρτία σύµφωνα µε τις πρόνοιες της JV Agreement και του 

Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου της κοινής επιχείρησης, εντός καθορισµένων 

χρονοδιαγραµµάτων τότε η συνεδρίαση λύνεται µε ενδεχόµενο την δηµιουργία 

αδιεξόδου αφού σε τέτοια περίπτωση το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας δεν 

θα µπορεί να λειτουργήσει ώστε να λαµβάνονται αποφάσεις (Όρος 7.1 της JV 

Agreement).  

Η Επιτροπή καταλήγει ότι η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, δια της G.A.P. 

VASSILOPOULOS MARINE και η DP WORLD, δια της P & O FZE, θα έχουν από 

κοινού τον έλεγχο της P & O CYPRUS.  

Λειτουργική Αυτονοµία 

Σε ότι αφορά τη λειτουργική αυτονοµία της κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή 

παραπέµπει στα όσα καταγράφονται στην Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση, όπου: 

 «(92) Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρεί µόνιµα όλες τις 

λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής µονάδας (οι λεγόµενες λειτουργικά 

αυτόνοµες κοινές επιχειρήσεις) αποτελεί συγκέντρωση…  

(93) Το γεγονός ότι µια κοινή επιχείρηση µπορεί να είναι λειτουργικά, και 

εποµένως, οικονοµικά αυτόνοµη από επιχειρησιακή άποψη δεν σηµαίνει ότι 

διαθέτει αυτονοµία όσον αφορά τη λήψη των στρατηγικών της αποφάσεων… 

Αρκεί εποµένως για το κριτήριο της λειτουργικής αυτονοµίας, η επιχείρηση να 

είναι αυτόνοµη από επιχειρησιακή άποψη». 

Συνεπώς, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι κατά την αξιολόγηση της λειτουργικής 

αυτονοµίας της επιχείρησης θα πρέπει να εξεταστεί ένας αριθµός παραγόντων, όπως 

η διάθεση επαρκών πόρων για την ανεξάρτητη λειτουργία της στην αγορά, κατά 

πόσο οι δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης περιλαµβάνουν πέραν της µίας 

ειδικής λειτουργίας για τις ιδρυτικές εταιρείες, οι σχέσεις αγοράς/πώλησης µε τις 

ιδρυτικές εταιρείες και η λειτουργία της επιχείρησης σε µόνιµη βάση. Η κοινή 

επιχείρηση ουσιαστικά θα πρέπει να µπορεί να εκπληρώσει όλες τις λειτουργίες που 

τυπικά εκπληρώνει µία ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην 

ίδια αγορά4. 

 

                                                        
4
Υπόθεση COMP/ Μ.1915 ThePostOffice/ TPG/ SPPL, 2004 O.J. L82/1 
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 (Α) Επαρκείς πόροι για την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά 

Σε ότι αφορά την ανεξάρτητη λειτουργία της επιχείρησης στην αγορά, η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση: 

«(94) …η κοινή επιχείρηση πρέπει να έχει µία διοίκηση που ασχολείται µε τις 

καθηµερινές της δραστηριότητες και πρόσβαση σε επαρκείς πόρους, ιδίως 

χρηµατοδότηση, προσωπικό και περιουσιακά στοιχεία (ενσώµατα και άυλα) 

προκειµένου να ασκεί σε µόνιµη βάση τις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες 

στον τοµέα που προβλέπει η συµφωνία σύστασης κοινής επιχείρησης». 

(i) Χρηµατοδότηση  

Σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, αναφέρουν 

ότι, η κοινή επιχείρηση θα έχει τη δική της διεύθυνση όπως επίσης και δικούς της 

οικονοµικούς πόρους. Αρχικά, η P & O CYPRUS θα χρηµατοδοτήσει το κεφάλαιο 

κίνησης από δάνειο που θα λάβει από την µητρική της, P & O FZE, το οποίο θα είναι 

αποπληρωτέο επί ίσοις όροις (on arms’ lengths terms). Όταν αρχίσει εργασίες, η P & 

O CYPRUS θα είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη µέσω των δικών της εσόδων ή µέσω 

εξωτερικής χρηµατοδότησης π.χ. από τράπεζες. 

Άρα, η P & O CYPRUS θα αντλεί από δικούς της πόρους την απαραίτητη 

χρηµατοδότηση για τους σκοπούς διεκπεραίωσης των εργασιών της. 

(ii) Περιουσιακά στοιχεία και Προσωπικό 

Σε ότι αφορά το χώρο λειτουργία της νέας εταιρείας, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης στη βάση της Συµφωνίας Παραχώρησης 

που έχει συνάψει η P&O CYPRUS µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την περίοδο που 

θα ισχύει αυτή, θα της παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για 

σκοπούς δραστηριοποίησης τους. Επιπρόσθετα, η P&O CYPRUS θα κατέχει δικά 

της εµπράγµατα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητούς γερανούς και άλλο εξοπλισµό 

χειρισµού προκειµένου να παρέχει υπηρεσίες. Η P & O CYPRUS θα προσλάβει ένα 

∆ιευθυντή Έργου. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία πρόσληψης δικής της 

διοικητικής οµάδας αφιερωµένης στις καθηµερινές εργασίες της. Από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής και υλοποίησης της Συµφωνίας Παραχώρησης, η P & O CYPRUS θα 

προσλάβει πλήρη οµάδα προσωπικού. 

Με βάση τα πιο πάνω, η νέα εταιρεία διαφαίνεται ότι θα έχει δικά της περιουσιακά 

στοιχεία και προσωπικό. 
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(iii) ∆ιευθυντές και ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Η Επιτροπή, εξέτασε περαιτέρω κατά πόσο η «κοινή επιχείρηση έχει µία διοίκηση 

που ασχολείται µε τις καθηµερινές της δραστηριότητες»5.  

Η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση θα έχει δικό της ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο θα 

απαρτίζεται από τέσσερις ∆ιοικητικούς Συµβούλους µε αρµοδιότητα να ασκούν κάθε 

εξουσία που σχετίζεται µε την Κοινή Επιχείρηση σύµφωνα µε τις πρόνοιες της JV 

Agreement και του Καταστατικού της. Συγκεκριµένα στη JV Agreement προβλέπεται 

ότι: 

«7.1 The business of the Company shall be managed by the Directors who 

may exercise all the powers of the Company save otherwise provided in this 

agreement or the Articles. 

7.2 The Board shall consist of four Directors. Without prejudice to clause 

7.3, a Shareholder has the right to appoint and maintain in office one Director 

for every 20 per cent, shareholding that it (together in aggregate with its 

Wholly Owned Affiliates) holds in the Company». 

7.3 For so long as it hold any Shares in the Company and notwithstanding 

clause 7.2, GAP has the right to appoint and maintain in office one 

Director, and the first GAP Director so appointed by GAP is George 

Vassilopoulos. 

7.4 Subject to clause 7.2, ΡΟΜ has the right to appoint and maintain in office 

three Directors, and the first ΡΟΜ Directors so appointed by ΡΟΜ are 

Rado Antolovic, Narayana Prasad Narumanchi Venkata Lakshmi and 

Radostin Georgiev Popov.» 

Ως εκ τούτου, η νέα εταιρεία θα έχει της δική της διοίκηση που θα ασχολείται µε τις 

καθηµερινές της δραστηριότητες. 

(Β) ∆ραστηριότητες πέραν της µίας ειδικής λειτουργίας για τις ιδρυτικές εταιρείες  

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η κοινή επιχείρηση συστήνεται και θα λειτουργεί σε 

µόνιµη βάση και θα αναλάβει δραστηριότητες πέραν των δραστηριοτήτων των 

ιδρυτικών εταιρειών. Σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση: 

«(95) Η κοινή επιχείρηση δεν είναι λειτουργικά αυτόνοµη αν αναλαµβάνει µόνο µία 

ειδική λειτουργία στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των ιδρυτικών 

επιχειρήσεων χωρίς να έχει δική της πρόσβαση ή παρουσία στην αγορά…». 

                                                        
5
 Ανακοίνωση της Ε.Ε.  υποσηµείωση 4, παρ. 94 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι ιδρυτικές εταιρείες, η νέα εταιρεία θα 

λειτουργεί την επιχείρηση παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών ( LOT 2) του λιµανιού 

Λεµεσού διεξάγοντας τις εµπορικές δραστηριότητες που βρίσκονται στην 

αρµοδιότητα της Α.Λ.Κ.. Η P & O CYPRUS  θα ασχολείται µε ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις Λιµενικές Υπηρεσίες (LOT 2), 

συµπεριλαµβανοµένων τη διατήρηση ασφαλούς θαλάσσιας πρόσβασης στο λιµάνι, 

πλοήγηση, βοηθήµατα για πλοήγηση, ρυµούλκηση, διευκόλυνση της παροχής από 

τρίτους απαραίτητων για τα πλοία υπηρεσιών στο Λιµάνι και άλλες υπηρεσίες που 

αφορούν τη θάλασσα. 

Υπό το φως των πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι η εταιρεία P & O CYPRUS  θα 

αναλάβει δραστηριότητες πέραν των δραστηριοτήτων των ιδρυτικών της εταιρειών. 

(Γ) Σχέσεις αγοράς/ πώλησης µε τις ιδρυτικές εταιρείες  

Σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση: 

«(97) Η ισχυρή παρουσία των ιδρυτικών εταιρειών στις αγορές των 

προηγούµενων ή επόµενων σταδίων αποτελεί παράγοντα που λαµβάνεται 

υπόψη κατά την αξιολόγηση του λειτουργικά αυτόνοµου χαρακτήρα µιας κοινής 

επιχείρησης, εφόσον η παρουσία αυτή συνεπάγεται σηµαντικές πωλήσεις ή 

αγορές µεταξύ των ιδρυτικών εταιρειών και της κοινής επιχείρησης…». 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες: 

(i) η P & O CYPRUS θα επιτύχει πιθανόν πολύ περισσότερο από το 50% του 

κύκλου εργασιών της από τρίτους.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 98 της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης: «αν η κοινή 

επιχείρηση πραγµατοποιεί πάνω από το 50% του κύκλου εργασιών της µε τρίτους, 

αυτό συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι έχει λειτουργική αυτονοµία».   

Η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, µέσω θυγατρικών της, υπό τον ρόλο της ως 

ναυτιλιακός πράκτορας θα αγοράζει ορισµένες υπηρεσίες από την P & O CYPRUS 

σαν πελάτης, όπως η προµήθεια εφοδίων πόσιµου νερού, ναυτιλιακές υπηρεσίες για 

στρατιωτικούς χρήστες, οι οποίες όµως θα αντιπροσωπεύουν µόνο ένα µικρό µερίδιο 

των πωλήσεων της P & O CYPRUS. 

(ii) Η P & O CYPRUS δεν θα προβεί σε πωλήσεις στην P & O FZE, ούτε και θα 

παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες στον ευρύτερο όµιλο DP WORLD. 

(iii)  Ορισµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται  στη P & O CYPRUS 

από την DP WORLD Ltd και την G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC, στα 



17 

 

πλαίσια Συµφωνιών από θυγατρικές του κάθε µητρικού οµίλου. 

Συγκεκριµένα, µέσω του «Management Services Agreement» η  DP 

WORLD, µέσω της P & O FZE, θα παρέχει κάποιες λειτουργικές 

διαχειριστικές συµβουλευτικές υπηρεσίες στη P & O CYPRUS και η  

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  θα µοιραστεί την εµπειρία της τοπικής 

αγοράς µε την P & O CYPRUS και θα της παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε 

το «GAP SERVICES AGREEMENT». 

(∆) Λειτουργία της Επιχείρησης σε µόνιµη βάση  

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο η κοινή επιχείρηση συστήνεται και θα 

λειτουργεί σε µόνιµη βάση. Σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση: 

«(95) … η κοινή επιχείρηση πρέπει να συστήνεται και να λειτουργεί σε µόνιµη 

βάση. Αυτό αποδεικνύεται κατά κανόνα από το γεγονός ότι οι ιδρυτικές 

εταιρείες της παρέχουν τους προαναφερθέντες πόρους… 

(104) Αντίθετα, η κοινή επιχείρηση δεν θεωρείται ότι λειτουργεί σε µόνιµη βάση, 

εφόσον ιδρύεται για ορισµένο σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αυτό συµβαίνει, για 

παράδειγµα, εφόσον η κοινή επιχείρηση ιδρύεται για την εκτέλεση ενός 

συγκεκριµένου έργου, όπως η κατασκευή µιας µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, 

χωρίς να συµµετέχει στη λειτουργία της µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή». 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η P & O CYPRUS έχει συνάψει Συµφωνία 

Παραχώρησης 15ετούς διάρκειας µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µε το ενδεχόµενο να 

ανανεωθεί για άλλα 7 έτη, προκειµένου να αναλάβει για µακρό χρονικό διάστηµα την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων της παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι 

Λεµεσού.  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον όρο 2 της Συµφωνίας Παραχώρησης προβλέπεται 

ότι: 

«2. COMMENCEMENT AND DURATION 

2.1 Subject to Clause 2.2, this Agreement shall commence on the 

Commencement Date and shall terminate automatically on the Expiry Date 

unless terminated earlier in accordance with the provisions of this 

Agreement.» 

Επίσης, στο Schedule 1 της Συµφωνίας Παραχώρησης αναφέρεται ότι:   

«Takeover Date means 29 January 2017;»     
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«Expiry date means the date which shall be the 15th anniversary of the 

Takeover Date, as such date may be extended in accordance with the terms of 

this Agreement; » 

Συνεπώς, η P & O CYPRUS δεν θα συσταθεί για σύντοµο χρονικό διάστηµα ούτε και 

θα εκτελέσει µια ειδική και συγκεκριµένη λειτουργία. Αντίθετα, οι δραστηριότητες της 

στην παροχή Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού ( LOT 2) θα ασκούνται επί 

µακρό χρονικό διάστηµα (15 έτη), ενώ παράλληλα στον όρο 2.3 της Συµφωνίας 

Παραχώρησης προβλέπεται και η δυνατότητα ανανέωσης της για περαιτέρω χρονικό 

διάστηµα 7 ετών. 

Συµπέρασµα 

Συµπερασµατικά, η Υπηρεσία καταλήγει ότι η P & O CYPRUS που ελέγχεται από 

κοινού από τις P & O FZE και GAP VASSILOPOULOS MARINE, αποτελεί κοινή 

επιχείρηση, η οποία πληροί µόνιµα όλες τις λειτουργίες µίας αυτόνοµης οικονοµικής 

µονάδας.  

(II) Απόκτηση διαχείρισης και παροχή Λιµενικών Υπηρεσιών στο Λιµάνι 
Λεµεσού. 

Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης αφορά επίσης, την απόκτηση της διαχείρισης και 

την παροχή των Λιµενικών Υπηρεσιών στο Λιµάνι Λεµεσού από την P & O CYPRUS 

η οποία όπως αναλύθηκε ανωτέρω αποτελεί κοινή επιχείρηση που θα λειτουργεί 

αυτόνοµα σε µόνιµη βάση. 

Σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας Παραχώρησης, η P & O CYPRUS θα έχει το 

αποκλειστικό δικαίωµα να χρησιµοποιεί, διευθύνει και παρέχει λιµενικές υπηρεσίες 

στο Λιµάνι Λεµεσού και να διεξάγει τις σχετικές δραστηριότητες λιµανιού, καθώς 

επίσης και όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη Συµφωνία Παραχώρησης. 

Εποµένως η προτεινόµενη συγκέντρωση, του Νόµου, αποτελεί συγκέντρωση η 

οποία πραγµατοποιείται από απόκτηση ελέγχου τµήµατος µιας άλλης επιχείρησης, 

και συγκεκριµένα της απόκτησης της διαχείρισης και παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών 

στο Λιµάνι Λεµεσού, που αποτελεί ένα από τα τµήµατα τα οποία διαχειρίζεται µέχρι 

στιγµής η Α.Λ.Κ.. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγµατικά στοιχεία και 

γεγονότα θεωρεί 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 υπάρχει µεταβολή ελέγχου επί µόνιµης βάσης της 

διαχείρισης της Επιχείρησης Στόχου, δηλαδή, της διαχείρισης και παροχής λιµενικών 
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υπηρεσιών (LOT 2) στο Λιµάνι Λεµεσού, από την Α.Λ.Κ. στην κοινή επιχείρηση P & 

O CYPRUS. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης κατά πόσο η εν λόγω συγκέντρωση αποτελεί 

συγκέντρωση επιχειρήσεων µείζονος σηµασίας συµφώνως του άρθρου 3(2) του 

Νόµου. Ως προς τούτου, παραποµπή γίνεται στις πρόνοιες του άρθρου 3(2) του 

Νόµου, ως κάτωθι: 

 «3.2 Για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, µία πράξη συγκέντρωσης επιχειρήσεων 

είναι µείζονος σηµασίας, όταν –  

(α)(i) O συνολικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποιούν δύο τουλάχιστον από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει, αναφορικά µε καθεµιά από αυτές, τα τρία 

εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ και 

(ii) τουλάχιστον δύο από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της ∆ηµοκρατίας, και 

(iv) τουλάχιστον τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) ευρώ από το 

σύνολο του κύκλου εργασιών όλων των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

πραγµατοποιείται εντός της ∆ηµοκρατίας». 

Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, ως διατείνονται οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες, ο ενοποιηµένος συνολικός κύκλος εργασιών της DP WORLD, στην οποία 

ανήκει η P & O FZE για το οικονοµικό έτος 2015 ήταν €3.641.670.000, ενώ ο 

συνολικός ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  

για το έτος 2014 ήταν 43.780,972 ευρώ. Για το 2015, ο συνολικός ενοποιηµένος 

κύκλος εργασιών της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  ανήλθε στα €43.069.562.6 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC όσο 

και η Eπιχείρηση Στόχος, δραστηριοποιούνται εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας.  

Σύµφωνα µε τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, η G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC, πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους €43.780.972, εντός 

του 2014. Αντίστοιχα, η επιχείρηση στόχος πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών ύψους 

€5.98 εκατοµµύρια εντός του 2014 στην Κύπρο.  

                                                        
6
 Πηγή πληροφόρησης, το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
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Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω στοιχεία, η Επιτροπή, διαπιστώνει ότι η υπό 

αναφορά συγκέντρωση πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3(2)(α) του Νόµου και 

ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ως συγκέντρωση µείζονος σηµασίας. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Στη βάση των πιο πάνω διαπιστώσεων, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

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 ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας 

υπόψη τα επιµέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε 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. 

∆ραστηριότητες Επιχείρησης Στόχου 

H Επιχείρηση Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι η διαχείριση και η 

παροχή Λιµενικών Υπηρεσιών (LOT 2) στο Λιµάνι Λεµεσού. Η Συµφωνία 

Παραχώρησης σχετίζεται µε την παροχή υπηρεσιών αρωγής σκαφών που 

εισέρχονται και εξέρχονται του λιµένα. Στις υπηρεσίες που αναλαµβάνει η P & O 

CYPRUS ως ανάδοχος συµπεριλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

• ∆ιαχείριση του αγκυροβολίου (anchorage), 

• Αρωγή στον ελλιµενισµό, πλοήγηση, και πρόσδεση των σκαφών, 

• Υποστήριξη υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, 

• Συντήρηση βοηθηµάτων ναυσιπλοΐας, 

• Ποικίλες άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες όταν απαιτείται χρήση ρυµουλκών 

σκαφών (για λόγους εκτός ρυµούλκησης).  

Επιπρόσθετα η Επιτροπή, σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 4.6.1 (α) της 

Συµφωνίας Παραχώρησης, µέσα σε περίοδο 5 ετών από την ηµεροµηνία εξαγοράς, η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα, µε όχι λιγότερο από 2 µήνες έγγραφης 
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προειδοποίησης, να ζητήσει από τον Παροχέα Λιµενικών Υπηρεσιών  να παρέχει 

υπηρεσίες πλοήγησης και ρυµούλκησης στο λιµάνι της Λάρνακας για περίοδο όχι 

µεγαλύτερη των 6 συνεχόµενων µηνών από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στην 

ειδοποίηση (Προσωρινές Θαλάσσιες Υπηρεσίες). 

∆ραστηριότητες P & O FZE 

Η P & O FZE είναι θυγατρική της DP WORLD FZE η οποία ανήκει στην DP WORLD 

Ltd που αποτελεί διεθνή χειριστή θαλάσσιων τερµατικών σταθµών.  Η P & O FZE 

παρέχει εξειδικευµένη ναυτιλία και θαλάσσιες λύσεις logistics. Επίσης, κατέχει, 

λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα στόλο εξειδικευµένων σκαφών για τις 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις των πελατών. Η εταιρεία παρέχει ναυτική 

εµπειρογνωµοσύνη σε πελάτες στους τοµείς των κρατικών υπηρεσιών ναυτιλίας, 

υπεράκτιων υπηρεσιών υποστήριξης, λιµενικών υπηρεσιών, river barging και 

πρακτόρευση πλοίων (ship brokering) και ναύλωση για εξόρυξη και για χύµα ορυκτά 

(bulk minerals).  

Η DP WORLD Ltd, µέσω των θυγατρικών της, λειτουργεί 70 θαλάσσιους τερµατικούς 

σταθµούς µέσω θυγατρικών, συνεργασιών και κοινοπραξιών κατά µήκος έξι 

ηπείρων. Στις υπηρεσίες τερµατικών σταθµών που προσφέρει συµπεριλαµβάνονται 

υπηρεσίες λιµενεργατών (δηλ. φόρτωση και εκφόρτωση των εµπορευµατοκιβωτίων 

και φορτηγών πλοίων, διαχείριση φορτίου και αποθήκευση) για εµπορευµατοκιβώτια, 

χύδην και άλλα θαλάσσια φορτία. Οι δραστηριότητές της επίσης περιλαµβάνουν 

επιχειρήσεις εδάφους (yard operations), χειρισµό φορτηγών, τρένων και  φορτηγίδων 

(barges) (εντός Ευρώπης), λειτουργίες αποθηκών, καθώς και αποθήκευση και 

επιδιόρθωση εµπορευµατοκιβωτίων. 

∆ραστηριότητες του οµίλου G.A.P Vassilopoulos  

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, µέσω 

κυρίως θυγατρικών της αλλά και συνδεδεµένων επιχειρήσεων, εµπίπτουν κυρίως σε 

τρείς γενικές κατηγορίες: (i) µεταφορές και διανοµές, (ii) χρηµατοπιστωτικό τοµέα  και 

(iii) τη φιλοξενία και υπηρεσίες προς καταναλωτές. Οι δραστηριότητες που 

αναλαµβάνονται από την G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  σε κάθε µία από τις 

κατηγορίες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων έχουν ως ακολούθως: 

� Μεταφορές και διανοµές 

• διεθνείς υπηρεσίες ταχυµεταφορών (ως εκπρόσωπος της FedEx στην 

Κύπρο), εγχώριες υπηρεσίες ταχυµεταφορών, µέσω της G.A.P. Akis 

Express, η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρεία; 
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• ∆ια θαλάσσης, αέρος και χερσαίες µεταφορές εµπορευµάτων ως 

εκπρόσωπος της DB Schenker στη Κύπρο, 

• Εκτελωνισµός και λειτουργία αποθηκών τελωνείου (µε 4500 τετραγωνικά 

µέτρα του χώρου αποθήκης τελωνείου),  

• Αποθήκευση και διανοµή εµπορευµάτων χρησιµοποιώντας περίπου 180 

οχήµατα,  

• Επιλογές διανοµής και µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, 

συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών παροχής και παροχή 

διευκολύνσεων για υπεράκτιες δραστηριότητες εξερεύνησης, γεωτρήσεων 

και παραγωγής., 

• Υπηρεσίες τεχνικών πωλήσεων (merchandising) σε τρίτους 

συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών σχετικά µε την 

κατηγοριοποίηση και αποτύπωση (branding) καταναλωτικών αγαθών που 

πωλούνται στη Κύπρο,  

• Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτορείων, που εκπροσωπούν γραµµές πλοίων  

και ανεξάρτητους φορτωτές στην προµήθεια παροχής υπηρεσιών στην 

Κύπρο. Η GAP είναι µέλος του Συνδέσµου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, 

• Προµήθεια προµηθειών και παροχών σε σκάφη για ναυτιλιακούς πελάτες, 

• Παροχή εξυπηρέτησης εδάφους σε αεροπορική εταιρεία στα αεροδρόµια 

Λάρνακας και Πάφου, µέσω µιας εταιρικής συνεργασίας (partnership) µε 

την Swissport International, σαν στρατηγικός εταίρος, 

• Εκπροσώπηση αεροπορικής εταιρείας ως γενικός αντιπρόσωπος 

πωλήσεων.  

� Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας  

• Υπηρεσίες ασφάλισης ως ασφαλιστικός πράκτορας προσφέροντας στους 

πελάτες πρόσβαση σε µια σειρά προϊόντων από ασφαλιστικές εταιρείες, 

• ∆ιεθνείς µεταφορές χρηµάτων και επιχειρηµατικές πληρωµές µέσω της 

Western Union. 

� Φιλοξενία και υπηρεσίες καταναλωτών  

• Ταξίδι και ξεναγήσεις, η GAP είναι µέλος της International Air Transport 

Association (“IATA”);  

• Ιδιοκτησία ενός ξενοδοχείου στη Λευκωσία; και 

• Πίστωση κινητού τηλεφώνου και πληρωµή λογαριασµών µέσω µιας 

συνεργασίας µε την OTERO Trading Ltd7. 

                                                        
7
  Αυτή σχετίζεται µε τη Συγκέντρωση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού 
Κύπρου, βλέπε Απόφαση 23/2012.  
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Επισηµαίνεται επίσης ότι η G.A.P. VASSILOPOULOS MARINE, είναι θυγατρική της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και συνιστά εταιρεία συµµετοχής, η οποία δεν 

έχει οποιεσδήποτε δραστηριότητες.  

Η Επιτροπή σηµειώνει σε αυτό το σηµείο ότι σε σχέση µε τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται από τον όµιλο εταιρειών GAP, ήτοι σε σχέση µε τις υπηρεσίες 

µεταφοράς (logistics), διαµεταφοράς (freight forwarding), εκτελώνισης και 

αποθήκευσης, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι αυτές οι 

υπηρεσίες δεν έχουν οποιαδήποτε κάθετη, οριζόντια ή/και γειτονική σχέση µε την 

Επιχείρηση Στόχο.  

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να 

οριστούν οι αγορές στις οποίες υπάρχει συσχετισµός µεταξύ των δραστηριοτήτων 

της Επιχείρησης Στόχου και των υπόλοιπων µερών στην παρούσα πράξη 

συγκέντρωσης. Βάσει των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι υπηρεσίες 

µεταφοράς, logistics σε στρατιωτικά πλοία, διαµεταφοράς, εκτελώνισης και 

αποθήκευσης, δεν φαίνεται να σχετίζονται άµεσα µε τις υπηρεσίες της Επιχείρησης 

Στόχου, δηλαδή, τις Λιµενικές Υπηρεσίες στο Λιµάνι Λεµεσού (LOT 2).  

 

Σχετική Αγορά Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Σε συνέχεια των πιο πάνω διαπιστώσεων, η Επιτροπή εξέτασε τις σχετικές αγορές 

προϊόντων/ υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές που σχετίζονται µε την υπό 

εξέταση πράξη συγκέντρωσης.  

(1) Αγορά παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών 

Σύµφωνα µε τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες οι Λιµενικές Υπηρεσίες που θα 

παρέχονται περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

• ∆ιαχείριση του αγκυροβολίου (anchorage), 

• Αρωγή στον ελλιµενισµό, πλοήγηση, και πρόσδεση των σκαφών, 

• Υποστήριξη υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης, 

• Συντήρηση βοηθηµάτων ναυσιπλοΐας, 

• Ποικίλες άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες όταν απαιτείται χρήση ρυµουλκών 

σκαφών (για λόγους εκτός ρυµούλκησης).  

Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι δεν είναι απαραίτητος ο 

καθορισµός συγκεκριµένων σχετικών αγορών που να αφορούν την πλοήγηση, 
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ρυµούλκηση, και άλλες λιµενικές υπηρεσίες στην Λεµεσό, οι οποίες είναι αντικείµενο 

της Συµφωνίας Παραχώρησης για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, εφόσον η υλοποίηση της Συµφωνίας δεν θα καταλήξει σε 

οποιαδήποτε µείωση του ανταγωνισµού. 

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, άντλησε 

καθοδήγηση από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη υπόθεση COMP/A.36.568/D3- Scandlines Sverige AB v 

Port of Helsingborg, η οποία αφορά καταγγελία της Scandlines εναντίον του HHAB, 

όρισε ως σχετική αγορά την αγορά παροχής λιµενικών υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων σε χειριστές επιβατικών πλοίων και οχηµάτων στο λιµάνι 

Helsingborg.8 

Η Αρχή Ανταγωνισµού του Ηνωµένου Βασιλείου (Office of Fair Trading) στην 

απόφαση της στην υπόθεση SvitzerWijsmuller A/S and Adstream Marine Ltd όρισε 

ως σχετική αγορά την αγορά ρυµούλκησης και τερµατικών υπηρεσιών ρυµούλκησης 

και λιµενικών υπηρεσιών.  

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ορίζει ως σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας την αγορά διαχείρισης και παροχής λιµενικών υπηρεσιών. 

(2) Αντιπροσώπευση ναυτιλιακών γραµµών  

Οι ναυτιλιακές εταιρείες για την παροχή των υπηρεσιών τους στην αγορά 

συνεργάζονται µε ναυτιλιακούς πράκτορες οι οποίοι αναλαµβάνουν ύστερα από 

εντολή του πλοιοκτήτη να τον αντιπροσωπεύσουν σε κάποιο λιµάνι για την εκτέλεση 

εργασιών σχετικών µε το πλοίο του, µε την καταβολή αντιµισθίας ή προµήθειας.  

Αναφορικά µε την ερµηνεία της έννοιας της ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης και των 

εργασιών που αυτή αφορά, η Επιτροπή παραπέµπει ενδεικτικά στα ακόλουθα9: 

«A shipping agency or shipping agent is the designated person or agency 

held responsible for handling shipments and cargo, and the general interests 

of its customers, at ports and harbors worldwide, on behalf of ship owners, 

managers, and charterers…. 

In other words, a ship agent is any person or company that carries out the 

functions of an agent, irrespective of whether they are in business as a ship 

agent, or they perform such functions as a adjunct to, or in conjunction with, 

                                                        
8
 Βλέπε Case COMP/A.36.568/D3 – Scandlines Sverige AB v Port of Helsingborg 

9
 https://en.wikipedia.org/wiki/Shipping_agency  
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other activities such as ship owning or operating, providing cargo handling or 

similar. 

Shipping agents will usually take care of all the regular routine tasks of a 

shipping company quickly and efficiently. They ensure that essential supplies, 

crew transfers, customs documentation, and waste declarations are all 

arranged with the port authorities without delay. Quite often, they also provide 

the shipping company with updates and reports on activities at the destination 

port so that shipping companies have real-time information available to them 

while goods are in transit. 

Succinctly, the term shipping agent refers to the relationship between the 

principal (in this case the shipping company conveying the goods) and its 

representative, whereby the principal, expressly or impliedly, authorizes the 

agent to work under his control and on his behalf. 

The responsibilities/competencies as well as the remuneration of the agent 

may be explicitly entered into a contract which has been concluded between 

himself and the ship owner. This practice is very common in the cargo trade, 

booking agents, etc. 

Responsibilities of Shipping Agents Include: 

• Ensuring a berth for the incoming ship 

• Arranging for the pilot and the tugs if necessary 

• Drawing up the documents for the customs and harbour services 

• Arranging for the necessary ship fresh water / provisions 

• Arranging for the necessary doctor for the crew any medical assistance 

• Arranging for storage bunkers if these are needed 

• Arranging for the necessary repairs 

• Conveying instructions to and from the ship owner 

• Organizing the supply, transport and the handling of the goods 

• Organizing the necessary contacts with the stevedores 

• Collecting freights, cargoes 

• Contacting shippers and the receivers of the goods 

In the case of damage to cargo or the ship, the shipping agent also makes the 

necessary arrangements (at the request of the ship's master or owner) with 
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the insurance company, and for nautical inspections and the services of 

experts or surveyors, etc.». 

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού στην 

απόφαση της 487/VI/2010, ανάφερε σε σχέση µε την εµπλεκόµενη στην υπόθεση 

εταιρεία DEALMAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ότι:  

«Η DEALMAR είναι ανεξάρτητη ιδιωτική εταιρία Ελληνικών συµφερόντων µε 

έδρα τον Πειραιά µε αντικείµενο, µεταξύ άλλων, την αντιπροσώπευση 

(πρακτόρευση) στην Ελλάδα Ναυτιλιακών εταιριών ∆ιεθνών τακτικών 

γραµµών. ... Η DEALMAR -κατά την υπό διερεύνηση περίοδο – ήταν ο 

αντιπρόσωπος/πράκτορας των Ναυτιλιακών εταιριών «Blue Container Line 

S.A.» και «CHINA SHIPPING LINE» στην Ελλάδα και διατηρούσε ανεξάρτητα 

γραφεία στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των υποχρεώσεων της, 

απέναντι στις εταιρίες ∆ιεθνών τακτικών γραµµών, ήταν η κατά το δυνατόν 

καλύτερη και συντοµότερη εξυπηρέτηση των πλοίων όταν αυτά προσέγγιζαν 

στα Ελληνικά λιµάνια, η ανεύρεση φορτίων, η εξυπηρέτηση των πελατών και η 

εν γένει φροντίδα της οµαλής και γρήγορης φορτοεκφόρτωσης και διακίνησης 

των εµπορευµατοκιβωτίων τόσο εντός του λιµένος όσο και εκτός». 

Στην προκειµένη περίπτωση, ως υπέδειξαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC δραστηριοποιείται στον τοµέα της ναυτιλιακής 

πρακτόρευσης δια των ακόλουθων εταιρειών: της G.A.P. Vassilopoulos Shipping, της 

G.A.P. Vassilopoulos & James Lousides Ltd και της G.A.P. Vassilopoulos & James 

Louisides (Naval Operations) Ltd. 

Η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  δια των θυγατρικών της που λειτουργούν ως 

ναυτιλιακοί πράκτορες, αντιπροσωπεύει δύο ναυτιλιακές γραµµές, την K-Line και την 

Hapag Lloyd. Οι δύο αυτές ναυτιλιακές γραµµές λειτουργούν 

εµπορευµατοκιβωτιοφόρα (ως εκ τούτου δραστηριοποιείται στο LOT 1 στο Λιµάνι 

Λεµεσού), ενώ η K-Line είναι επίσης αυτοκινητοµεταφορέας (ως εκ τούτου 

δραστηριοποιείται στο LOT 3 στο Λιµάνι Λεµεσού).  Οι συµβάσεις αντιπροσωπείας 

διέπουν τη σχέση µεταξύ της εταιρείας της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC που 

ενεργεί ως ναυτιλιακός πράκτορας και της ναυτιλιακής γραµµής και καθορίζουν την 

προµήθεια της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και τις αµοιβές για τις υπηρεσίες 

που καθορίζονται από το τερµατικό. 

Οι εταιρείες της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  που ενεργούν ως ναυτιλιακοί 

πράκτορες διευθετούν υπηρεσίες τερµατικού από το LOT 1 (όπου ο διαχειριστής 

τερµατικού βοηθά τα σκάφη µε την φόρτωση/εκφόρτωση εµπορευµατοκιβωτίων και 
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άλλων υπηρεσιών τερµατικού) και από το LOT 3 (όπου ο διαχειριστής τερµατικού 

βοηθά σκάφη µε roll-on/ roll-off υπηρεσίες) εκ µέρους των ναυτιλιακών εταιρειών. 

Το τερµατικό παρέχει τις υπηρεσίες στο σκάφος και στη συνέχεια τιµολογεί την 

εταιρεία της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  που ενεργεί ως ναυτιλιακός 

πράκτορας για τις εν λόγω υπηρεσίες. Tα τέλη για τις υπηρεσίες αυτές είναι επί του 

παρόντος σταθερά και ρυθµίζονται και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Λιµανιού 

κάθε 6 µήνες. 

Η εταιρεία της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC που ενεργεί ως ναυτιλιακός 

πράκτορας, στη συνέχεια τιµολογεί την ναυτιλιακή γραµµή για τα τέλη τα οποία έχει 

πληρώσει στο διαχειριστή λιµενικών υπηρεσιών προσθέτοντας την προµήθεια της. 

Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα διευθέτησης λιµενικών υπηρεσιών σε ad-hoc 

βάση σε ορισµένα κρουαζιερόπλοια τα οποία επιβιβάζουν / αποβιβάζουν επιβάτες 

στο LOT 3.  ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη συµφωνία µε αυτά τα κρουαζιερόπλοια και 

συµβάλλονται µε την G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  ανά περίπτωση και 

τιµολογούνται από αυτήν όταν η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  έχει χρεωθεί 

από το διαχειριστή λιµενικών υπηρεσιών. Όπως υπέδειξαν οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες, τα τέλη του τερµατικού είναι σταθερά για όλους τους 

ναυτιλιακούς αντιπροσώπους και καµία διαπραγµάτευση δεν λαµβάνει χώρα σε 

σχέση µε αυτά. Οι εταιρείες της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  δεν θα έχουν 

κανένα λόγο σε σχέση µε την διαπραγµάτευση των τελών λιµενικών υπηρεσιών για 

τις οποίες θα τιµολογούνται από την P & O CYPRUS.  

∆ιαφαίνεται έτσι ότι οι διαπραγµατεύσεις θα πραγµατοποιούνται µεταξύ της 

ναυτιλιακής εταιρείας τακτικών γραµµών και της αντίστοιχης εταιρείας του οµίλου της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  που ενεργεί ως ναυτιλιακός πράκτορας, όχι µε 

την P & O CYPRUS. Οµοίως, και σε ότι αφορά τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, 

αυτές συνάπτονται µεταξύ της εκάστοτε εταιρείας της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC που δραστηριοποιείται ως ναυτιλιακός πράκτορας και της ναυτιλιακής 

εταιρείας. Η P & O CYPRUS δεν θα έχει καµία σχέση ούτε και µπορεί να επηρεάσει 

τους όρους ή τη σύναψη των εν λόγω συµβάσεων.  

Όπως υποδεικνύουν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, αυτό ισχύει µόνο σε 

σχέση µε συµβάσεις που συνάπτονται µέσω ναυτιλιακών αντιπροσώπων. Ωστόσο 

µελλοντικά η P & O CYPRUS θα δύναται να συνάπτει συµβάσεις απευθείας µε τη 

ναυτιλιακή γραµµή. 
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Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και για σκοπούς εξέτασης της 

παρούσας πράξης συγκέντρωσης, ορίζει ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών 

την παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης. 

(3)  Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών  

Η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC δραστηριοποιείται στις ασφαλιστικές υπηρεσίες 

µέσω των ακόλουθων θυγατρικών ή/και συνδεδεµένων επιχειρήσεων της: G.A.P. 

Vassilopoulos General Insurance Representatives Ltd, G.A.P. Vassilopoulos 

Insurance Agencies Solutions Ltd, G.A.P. Vassilopoulos Medical Insurance Sub 

Agency Ltd, και G.A.P. Vassilopoulos Credit Insurance Agency Ltd, παρέχοντας 

διαφόρων ειδών γενικών ασφαλίσεων,  µεταξύ των οποίων  ασφάλεια περιουσίας και 

ευθύνης, ασφάλισης πίστωσης για προστασία έναντι του κινδύνου µη πληρωµής και 

ιατρικής ασφάλισης υγείας.  

Σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής10 και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής11 η ευρύτερη αγορά της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών διακρίνεται 

περαιτέρω στις επιµέρους υπό-αγορές ήτοι:(α) ασφαλίσεις ζωής (β) ασφαλιστικές 

υπηρεσίες γενικού κλάδου και (γ) αντασφάλιση.  

Έχει παρατηρηθεί ότι, από την πλευρά της ζήτησης οι ασφαλίσεις ζωής και οι 

ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου µπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε 

πολλές επιµέρους αγορές προϊόντων, δεδοµένου ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη 

κινδύνων που καλύπτονται12. 

Αναφορικά µε την αντασφάλιση, σε υπόθεση της13, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι 

«Reinsurance constitutes a separate market because of its purpose of spreading 

risks between insurers». 

Όσον αφορά την ασφάλιση ζωής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή14 σε προηγούµενες 

αποφάσεις εξέτασε τις ακόλουθες διακρίσεις: ατοµική ασφάλιση ζωής, οµαδική 

ασφάλιση ζωής και συµβάσεις ασφάλισης και επενδύσεων, ή εναλλακτικά, ατοµική 

προστασία, οµαδική προστασία, ατοµικές συντάξεις, οµαδικές συντάξεις, 

αποταµιεύσεις και επενδύσεις.  

                                                        
10 Βλ. Κοινοποίηση συγκέντρωσης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΑΛΙΟΥ αριθµός 15/2011 
11

 Υπόθεση COMP:M.4284, AXA/Winterhur· υπόθεση COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS. 
12

 Υπόθεση COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/EBV 
13

 Υπόθεση COMP IV/ M.1627 CU ITALIA /BANCA DELLE MARCHE / JV 
14

 Υπόθεση COMP/4047 Aviva/Ark life· υπόθεση COMP/M.4284 Axa/Winterthur· υπόθεση 
COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business. 
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Σε σχέση µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προέβη κατά το παρελθόν µεταξύ άλλων στις ακόλουθες διακρίσεις: ασφάλιση 

αυτοκινήτων, πυρκαγιάς, µεταφορών, υγείας, περιουσιακών στοιχείων, γενικής 

αστικής ευθύνης, ατυχηµάτων, επίλυσης διαφορών, εργατικών ατυχηµάτων και 

ασφάλιση πιστώσεων15. Ωστόσο, διαπιστώσεις όσον αφορά την προσφορά θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερες αγορές προϊόντων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει επίσης αναλύσει στο παρελθόν, τη διανοµή των 

ασφαλιστικών προϊόντων και επιβεβαίωσε ότι η σχετική αγορά για τη διανοµή 

προϊόντων ασφάλισης ζωής και γενικού κλάδου περιλαµβάνει όλα τα εξωτερικά 

κυκλώµατα διανοµής (δηλαδή τρίτους ή µη ιδιοκτήτες), όπως µεσίτες ασφαλειών, 

πράκτορες και άλλους ενδιάµεσους φορείς16. 

Σηµειώνεται παρόλα αυτά, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισηµάνει17 ότι από την 

πλευρά της ζήτησης, τόσο οι ασφάλειες ζωής όσο και οι ασφάλειες γενικού κλάδου 

µπορούν να διαιρεθούν σε τόσες αγορές προϊόντων όσα είναι τα διαφορετικά είδη 

κινδύνων που καλύπτουν, αφού τα χαρακτηριστικά τους, οι σκοποί και τα 

ασφάλιστρα είναι ευδιάκριτα και δεν υπάρχει καµία εναλλαξιµότητα για τους 

καταναλωτές µεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται. 

Η άσκηση των ασφαλιστικών εργασιών, ρυθµίζεται στην Κύπρο από τον περί 

Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµο 

του 2016 (Νόµος 38(Ι) 2016) και των σχετικών Κανονισµών. 

Με βάση την ως άνω Κυπριακή νοµοθεσία, και λαµβάνοντας υπόψη προηγούµενες 

αποφάσεις της Επιτροπής καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής18, οι ασφαλιστικές 

υπηρεσίες δύναται να διαχωριστούν σε τρεις τοµείς: (α) ασφάλειες ζωής (Life 

Insurance), (β) ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου (non-life insurance) και (γ) 

αντασφαλίσεις (re-insurance).  

Στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, η αγορά η οποία σχετίζεται µε την παρούσα 

υπόθεση είναι αυτή της παροχή ασφαλειών γενικού κλάδου. Οποιοσδήποτε 

περαιτέρω διαχωρισµός σε υπο αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσµα της 

αξιολόγησης της παρούσας πράξης. 

                                                        
15

 Υπόθεση COMP/M.4284, Axa/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, 
Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV. 
16

 Υπόθεση COMP/M.4284 AXA/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets. 
17

 COMP/M.2676 Sampo / Varma / IF Holding / JV. 
18

 COMP.M1816, Churcill Insurance Group/NIG Holding, COMP.M1453, AXA/GRE, COMP 
CGU/Hiberian, COMP.M5925, METLIFE/ALICO/DELAM. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ορίζει ως σχετική αγορά την αγορά παροχής ασφαλιστικών 

υπηρεσιών γενικού κλάδου.  

Συµπέρασµα ως προς τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή ορίζει τη σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών στην 

υπό κρίση πράξη συγκέντρωσης, ως την αγορά: (1) διαχείρισης και παροχής 

λιµενικών υπηρεσιών, (2) παροχής υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης και (3) 

παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου. 

Σχετική γεωγραφική αγορά: 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παρατήµατος I του Νόµου: 

«η γεωγραφική αγορά αναφοράς περιλαµβάνει την περιοχή στην οποία 

προσφέρονται και ζητούνται τα σχετικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις, όπου επικρατούν αρκετά οµοιογενείς συνθήκες 

ανταγωνισµού και η οποία µπορεί να διακριθεί από τις γειτονικές γεωγραφικές 

περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισµού που 

επικρατούν σε αυτές.» 

Λιµενικές Υπηρεσίες (Αγορά υπηρεσιών 1) 

Η Αρχή Ανταγωνισµού του Ηνωµένου Βασιλείου (OFT) στην απόφαση της στην 

υπόθεση SvitzerWijsmuller A/S and Adstream Marine Ltd έκρινε ότι σε σχέση µε 

υπηρεσίες λιµανιού και ρυµούλκησης η γεωγραφική αγορά είναι το λιµάνι του 

Liverpool. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε πως στην υπόθεση Scandlines Sverige AB 

v Port of Helsingborg η σχετική γεωγραφική αγορά για την παροχή λιµενικών 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε λειτουργούς επιβατικών οχηµαταγωγών πλοίων 

ήταν περιορισµένη στο λιµάνι του Helsingborg.  

Σύµφωνα µε την εν λόγω απόφαση, τα λιµάνια HHAB και Øresund Bridge (το οποίο 

βρίσκεται 60 χλµ Βόρεια του Helsingborg µεταξύ του Malmö και της Κοπεγχάγης) δεν 

δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά προϊόντος. Ο λόγος είναι ότι οι πελάτες (σε αυτή 

την περίπτωση οι διαχειριστές πλοίων οι οποίοι απαιτούν την παροχή υπηρεσιών 

λιµενικών υποδοµών και εγκαταστάσεων στο Helsingborg) δεν µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν την υποδοµή της γέφυρας αντί της λιµενικής υποδοµής. Στην 

αγορά για παροχή των λιµενικών υποδοµών και διευκολύνσεων, η γέφυρα του 

Øresund δεν είναι υποκατάστατο για λιµενική υποδοµή. Η γέφυρα δεν ανταγωνίζεται 

µε το HHAB του  Helsingborg στην αγορά παροχής υποδοµής λιµενικών 
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διευκολύνσεων, αλλά µε τους διαχειριστές των πλοίων στην κατάντη αγορά για την 

παροχή υπηρεσιών συγκοινωνίας σε επιβάτες και οχήµατα. 

Για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, ως γεωγραφική αγορά 

για την παροχή Λιµενικών Υπηρεσιών ορίζεται το λιµάνι Λεµεσού.  

Υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης (Αγορά υπηρεσιών 2) 

Στην προκειµένη περίπτωση, οι υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης/ 

πρακτόρευσης προσφέρονται προς εξυπηρέτηση πλοίων και ο εκάστοτε 

αντιπρόσωπος/ πράκτορας βεβαιώνεται, µεταξύ άλλων, ότι οι διαδικασίες για την 

εκτέλεση των σκοπούµενων εργασιών έχουν δεόντως διευθετηθεί σύµφωνα µε τους 

κανόνες και τη νοµοθεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ακόµα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η 

σχετική γεωγραφική αγορά είναι ευρύτερη της εθνικής, για την εκτίµηση των 

επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας πράξης στην εθνική αγορά, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ως σχετική γεωγραφική αγορά η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ως εκ τούτου, για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, ως  

γεωγραφική αγορά της σχετικής αγοράς της παροχής υπηρεσιών ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης, ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου (Αγορά υπηρεσιών 3) 

Σε σχέση µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούµενες 

αποφάσεις της19, όρισε ότι οι σχετικές αγορές για την παροχή ασφαλιστικών 

υπηρεσιών ζωής και γενικού κλάδου έχουν εθνικό πεδίο, λόγω των διαφορών στα 

κυκλώµατα διανοµής και δίκτυα υπηρεσιών, στην καθιερωµένη δοµή κατανάλωσης, 

στους φορολογικούς περιορισµούς και τα νοµοθετικά συστήµατα. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ακόµα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η 

σχετική γεωγραφική αγορά είναι ευρύτερη της εθνικής, για την εκτίµηση των 

επιπτώσεων της γνωστοποιηθείσας πράξης στην εθνική αγορά, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ως σχετική γεωγραφική αγορά η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ορίζει ως γεωγραφική αγορά της σχετικής αγοράς 

υπηρεσιών παροχής ασφαλειών γενικού κλάδου (non-life insurance) την επικράτεια 

της Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 

 

 

                                                        
19

 COMP/M.2225 Fortis/ASR και COMP.IV/M.759 Sun Alliance/Royal Insurance 
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Συµπεράσµατα 

Με βάση τα ως άνω, η Επιτροπή καταλήγει για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας 

πράξης συγκέντρωσης στο συµπέρασµα ότι, οι σχετικές αγορές 

προϊόντος/υπηρεσιών είναι (1) η διαχείριση και παροχή λιµενικών υπηρεσιών εντός 

του Λιµανιού Λεµεσού, (2) οι υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και (3) οι ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού 

κλάδου στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται στη 

σχετική αγορά διαχείρισης και παροχής λιµενικών υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού. 

Η DP WORLD Ltd ή οι µέτοχοι της, δεν είναι παρόντες σε καµία αγορά σχετική µε τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες τερµατικών σταθµών στην Κύπρο. Η 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς εντός της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, η Επιτροπή στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 

10 Νοεµβρίου 2016 κατέληξε ότι η δραστηριότητα των εταιρειών της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC που λειτουργούν ως ναυτιλιακοί πράκτορες, δηµιουργεί 

κάθετη σχέση µε τις δραστηριότητες που παρέχει η επιχείρηση στόχος, δηλαδή το 

τερµατικό πολλαπλών χρήσεων (LOT 3). 

Σε ότι αφορά την αγορά των ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου στην 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της 

ηµεροµηνίας 10 Νοεµβρίου 2016, κατέληξε ότι η P&O CYPRUS θα µπορούσε 

δυνητικά να είναι πελάτης των εταιρειών της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC για 

ορισµένες από τις ασφαλιστικές της ανάγκες (π.χ. για ευθύνη εργοδότη, 

εµπορευµάτων υπό διαµεταφορά, ατυχηµάτων κλπ.) και ως εκ τούτου υπάρχει, έστω 

δυνητικά, κάθετη σχέση σε ότι αφορά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού 

κλάδου.  

Σε ότι αφορά τα µερίδια αγοράς των συµµετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, η 

Επιτροπή στη συνεδρίας της ηµεροµηνίας 10 Νοεµβρίου 2016 σηµείωσε ότι η 

Eπιχείρηση Στόχος, την παρούσα στιγµή, κατέχει το 100% των υπηρεσιών 

διαχείρισης και παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού. 

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ναυτιλιακοί πράκτορες, οι υπόχρεες 

προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι το µερίδιο της G.A.P VASSILOPOULOS 
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PUBLIC  ανέρχεται περίπου στο 1.1%. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

προσκόµισαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, το συνολικό µέγεθος της 

αγοράς ανήλθε σε 177.000 TEUs κατά το έτος 2015, ενώ οι δραστηριότητες των 

εταιρειών της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC  που ασχολούνται ως ναυτιλιακοί 

πράκτορες, αφορούσαν 1.944 TEUs20. 

Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, η συνολική ασφαλιστική αγορά του γενικού 

κλάδου στην Κύπρο ισούται µε €351.033.855 σε εγγεγραµµένα ασφάλιστρα (written 

premiums), ενώ ο κύκλος εργασιών του οµίλου GAP από αυτές τις δραστηριότητες 

ήταν €1.500.000, δηλαδή 0,43% της συνολικής αγοράς για το έτος 2015. 

Παρενθετικά σηµειώνεται ότι η επιχείρηση ασφάλισης θαλάσσιου φορτίου του οµίλου 

της GAP το 2015 αποτελείτο συνολικά από €350.000 ακαθάριστων εγγεγραµµένων 

ασφάλιστρων (gross written premiums) από µια συνολική αγορά €3.355.677 

ακαθάριστων εγγεγραµµένων ασφάλιστρων, δηλαδή 10.4%.  Ως υπέδειξαν οι 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, η ασφάλιση θαλάσσιου φορτίου είναι η 

κατηγορία ασφάλισης στην οποία η θέση του οµίλου GAP στην αγορά είναι η πιο 

σηµαντική, και ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τις ίδιες, µπορεί να υποτεθεί ότι το µερίδιο 

αγοράς της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC για όλες τις άλλες κατηγορίες 

ασφάλισης σε αυτόνοµη βάση, θα είναι κάτω από το 10%21. 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στο µερίδιο αγοράς 

της Επιχείρησης Στόχου αναφορικά µε την παροχή Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι 

Λεµεσού που θα αποκτήσει η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση, P&O CYPRUS, που 

είναι 100%. Ως εκ τούτου, το κριτήριο του 25% που θέτει ο Νόµος, σε ότι αφορά την 

κάθετη σχέση που προκύπτει σε σχέση µε την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών 

γενικού κλάδου, υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, και την απόκτηση  της 

διαχείρισης των λιµενικών υπηρεσιών,  πληρούται καθώς το µερίδιο της 

νεοσυσταθείσας κοινής επιχείρησης θα είναι 100% και κατά συνέπεια δηµιουργείται 

επηρεαζόµενη αγορά. 

 

 

                                                        
20

 Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση υπέδειξαν ότι αυτό το αριθµητικό στοιχείο βασίζεται σε δηµόσια 

δεδοµένα που ανακτήθηκαν από την Α.Λ.Κ. και σχετίζονται µε τις υπηρεσίες ναυτιλιακής 
αντιπροσώπευσης που παρέχονται από την G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC  στη K-Line και Hapag 
Lloyd.  Επίσης, σηµείωσαν ότι 443 TEUs από το ποσό αυτό αντιπροσωπεύουν τον όγκο του φορτίου 
που δηµιουργείται από τρίτους διαµεταφορείς (freight forwarders) στις 2 ναυτιλιακές γραµµές που 
αντιπροσωπεύει η G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC  και ως εκ τούτου ο πραγµατικός όγκος ο οποίος 
δηµιουργείται από την G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC  ως ναυτιλιακός πράκτορας είναι µικρότερος 
(1.501 TEUs). 
21
Η πηγή των δεδοµένων είναι ο Σύνδεσµος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου για το έτος 2015 όπως 
υπέδειξαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

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

κριτήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς είναι η σηµαντική παρακώληση του 

ανταγωνισµού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας 

υπόψη τα επιµέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Ως διαπιστώθηκε ανωτέρω, η δηµιουργία της κοινής επιχείρησης P&O CYPRUS από 

τις εταιρείες P & O FZE και G.A.P VASSILOPOULOS MARINE, οδηγεί στη 

δηµιουργία ατοµικού µεριδίου 100% στη παροχή λιµενικών υπηρεσιών στη 

γεωγραφική αγορά του λιµανιού Λεµεσού. Αυτό οδηγεί εν τέλει στη δηµιουργία 

επηρεαζόµενης αγοράς στην υπό κρίση συγκέντρωση, βάση του ορισµού του 

Παραρτήµατος Ι του Νόµου. 

Λιµενικές υπηρεσίες 

Σε σχέση µε τις λιµενικές υπηρεσίες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η 

Επιχείρηση Στόχος έχει µερίδιο αγοράς της τάξης του 100% ως ο µόνος διαχειριστής 

Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό το 

µερίδιο αγοράς, αν και υψηλό, παράγεται αποκλειστικά από την ίδια και δεν υπάρχει 

επαύξηση του µεριδίου, καθώς ούτε η DP WORLD, ούτε η G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC δραστηριοποιούνται επί του παρόντος στις λιµενικές υπηρεσίες στην Κύπρο. 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εκτιµούν ότι τα έσοδα που σχετίζονται µε τις 

δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από την Συµφωνία Παραχώρησης στο 

οικονοµικό έτος 2014 ήταν €5,98 εκατοµµύρια. Η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες 

αναµένεται να παραµείνει σταθερή για τα επόµενα χρόνια. 

Σε σχέση µε πρόσφατη είσοδο στον τοµέα ναυτιλιακής µεταφοράς στη Λεµεσό, οι 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις ανέφεραν την είσοδο της Eurogate International GmbH, 

της Interorient Navigation Company Ltd και της East Med Holdings SA στον ευρύτερο 

Κυπριακό ναυτιλιακό τοµέα ως οι κοινοί διαχειριστές τερµατικού στο LOT 1 στη 

Λεµεσό.  Οµοίως, η DP WORLD, ως µητρική του Στόχου, είναι επίσης 

νεοεισερχόµενη στην Κυπριακή αγορά. Αν και όταν άλλα λιµάνια στην Κύπρο 

ιδιωτικοποιηθούν, θα αναµένεται νέα επιπλέον είσοδος. 

Καθώς οι λιµενικές υπηρεσίες απαιτούν σηµαντική εξειδίκευση και εξειδικευµένο 

εξοπλισµό, οι φραγµοί εισόδου στην αγορά θεωρούνται υψηλοί. Οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι ο ανταγωνισµός για λιµενικές υπηρεσίες στο Λιµάνι 

Λεµεσού λαµβάνει χώρα στο χρονικό σηµείο του δηµόσιου διαγωνισµού και όχι κατά 
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τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο χειριστής έχει τον έλεγχο της παραχώρησης. 

Καθώς οι µέγιστες τιµές για τις ρυθµιζόµενες δραστηριότητες λιµενικών υπηρεσιών 

είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης 

δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τους πελάτες αυτών των υπηρεσιών.  Η 

έρευνα και η ανάπτυξη (research and development (“R&D”) δεν είναι σχετική µε αυτή 

την αγορά. 

Υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης 

Η G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής 

υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης δια των ακόλουθων τριών εταιρειών: της 

G.A.P. Vassilopoulos Shipping, της G.A.P. Vassilopoulos & James Lousides Ltd και 

της G.A.P. Vassilopoulos & James Louisides (Naval Operations) Ltd. 

Σε σχέση µε την παροχή των υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, η G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC έχει µερίδιο αγοράς περίπου 1,1%. Το 2015, τα κατά 

προσέγγιση έσοδα της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  για αυτές τις υπηρεσίες 

ήταν €[…]22. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% των συνολικών 

εσόδων της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC. 

Όπως ισχυρίστηκαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, η αγορά ναυτιλιακής 

πρακτόρευσης στην Κύπρο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική µε περίπου 30 παίκτες 

στην αγορά που εκπροσωπούν διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες. Σε σύγκριση µε 

αυτές, η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  είναι ένας σχετικά µικρός παίκτης. 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν παράλληλα ότι από πληροφορίες 

που έχουν προσκοµιστεί από την Α.Λ.Κ. και οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές για 

ολόκληρη την Κύπρο, οι πρώτοι πέντε σε µέγεθος ναυτιλιακοί πράκτορες στην 

Κύπρο είναι η Mediterranean Shipping Company (Cyprus) Ltd, η Cyprus Shipping Co 

Ltd, η Maersk Cyprus Ltd, η USL United Shipping Lines Ltd και η UMA Marine 

Agencies. Αυτές οι 5 ναυτιλιακές γραµµές αντιπροσώπευαν περίπου το 73% της 

αγοράς το 2015, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Α.Λ.Κ., υπάρχουν εποµένως, 

πολλές άλλες εναλλακτικές πηγές προµήθειας για τους πελάτες των ναυτιλιακών 

γραµµών.  

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν επιπρόσθετα ότι η ζήτηση για 

υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης αναµένεται να παραµείνει σταθερή για τα 

επόµενα χρόνια και ότι δεν είναι ενήµερες για οποιαδήποτε νέα είσοδο στην κυπριακή 

αγορά, ενώ οι ίδιες θεωρούν ότι υπάρχουν χαµηλοί φραγµοί εισόδου σε σχέση µε τις 

                                                        
22

 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης καθώς ο ναυτιλιακός πράκτορας είναι 

απλώς ένας µεσίτης για τις λιµενικές υπηρεσίες που παρέχονται από το διαχειριστή.  

Καθώς οι τιµές για τις λιµενικές υπηρεσίες είναι ως επί το πλείστο προκαθορισµένες 

για την διάρκεια της Συµφωνίας Παραχώρησης και ο ναυτιλιακός πράκτορας απλώς 

προσθέτει µια προµήθεια επιπλέον των εν λόγω τελών, δεν αναµένεται όπως 

υπέδειξαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης να 

επηρεάσει σηµαντικά τους πελάτες αυτών των υπηρεσιών.  Η έρευνα και η ανάπτυξη 

(R&D) δεν είναι σχετική µε αυτή την αγορά. 

Ασφαλιστικές υπηρεσίες 

Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφονται στην κοινοποίηση, οι εταιρείες της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC  που δραστηριοποιούνται στις ασφαλιστικές υπηρεσίες 

είναι οι ακόλουθες: 

• G.A.P. Vassilopoulos General Insurance Representatives Ltd, 

• G.A.P Vassilopoulos Insurance Agencies Solutions Ltd, 

• G.A.P. Vassilopoulos Medical Insurance Sub Agency Ltd,και 

• G.A.P. Vassilopoulos Credit Insurance Agency Ltd. 

Σε σχέση µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  έχει 

µερίδιο αγοράς στις γενικές ασφάλειες λιγότερο του 1%. 

Η ασφάλιση θαλάσσιου φορτίου είναι η κατηγορία ασφάλισης στην οποία η θέση της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  στην αγορά είναι η πλέον σηµαντική, µε µερίδιο 

αγοράς έως περίπου 10,4%. Το 2015, τα κατά προσέγγιση έσοδα της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC  για αυτές τις υπηρεσίες ήταν €[…]. Σύµφωνα µε τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, ο ασφαλιστικός κλάδος αντιπροσωπεύει 

λιγότερο από το […]% των συνολικών εσόδων της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC. 

Η ασφαλιστική αγορά στην Κύπρο είναι ανταγωνιστική σύµφωνα µε τις υπόχρεες 

προς κοινοποίηση εταιρείες, µε περίπου 34 παίκτες στην αγορά. Ενδεικτικά, οι κύριοι 

πάροχοι ασφαλίσεων εξαιρουµένων ασφάλειας ζωής στην Κύπρο είναι οι: CNP 

Asphalistiki (14% του µεριδίου αγοράς), General Insurance of Cyprus (13,6%), 

Pancyprian Insurance (8,4%), Trust (6,6%), Atlantic (6,3%), AIG (5,9%).  Όπως 

σηµειώνεται πιο πάνω, το µερίδιο της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC  στη 

συνολική αγορά ασφάλισης εξαιρουµένης της ασφάλειας ζωής είναι λιγότερο του 1%, 

ενώ οι πιο πάνω εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της αγοράς στην 

Κύπρο.  
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, το µερίδιο της G.A.P VASSILOPOULOS 

PUBLIC στη συνολική αγορά ασφάλισης, εξαιρουµένης της ασφάλειας ζωής, είναι 

λιγότερο του 1%, υπάρχουν δε πολλές άλλες εναλλακτικές πηγές προµήθειας για 

πελάτες που αναζητούν ασφάλιση. Η ζήτηση για ασφάλιση αναµένεται να παραµείνει 

σταθερή για τα επόµενα χρόνια. Παράλληλα, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

ανέφεραν ότι δεν είναι ενήµερες για οποιοδήποτε νεοεισερχόµενο στην Κυπριακή 

αγορά, ωστόσο, οι νέες κανονιστικές υποχρεώσεις φερεγγυότητας (Solvency II) 

µπορεί να οδηγήσουν σε ενοποίηση στο εγγύς µέλλον.  Οι  φραγµοί εισόδου που 

υφίστανται σε σχέση µε την ασφάλιση σχετίζονται µε το γεγονός ότι η αγορά είναι 

ρυθµιζόµενη στην Κύπρο.  Η έρευνα και η ανάπτυξη (R&D) δεν είναι σχετική µε αυτή 

την αγορά. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σε ότι αφορά τη σχετική αγορά διαχείρισης και παροχής 

Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού που θα διαχειρίζεται η εταιρεία P&O 

CYPRUS µέσω της Συµφωνίας Παραχώρησης, αυτές οι δραστηριότητες εκτελούνταν 

αποκλειστικά από την Α.Λ.Κ. και ως εκ τούτου δεν υφίστατο ανταγωνισµός. Με την 

εµπορικοποίηση των δραστηριοτήτων του Λιµανιού της Λεµεσού οι δραστηριότητες 

της Α.Λ.Κ. σε αυτόν το χώρο χωρίστηκαν σε τρεις τοµείς – LOT 1, LOT 2 και LOT 3 -  

και παραχωρήθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις που επιλέγηκαν βάσει των διαγωνισµών 

που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών. Σηµειώνεται ότι η αναφορά των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση αναφορικά µε την είσοδο στην αγορά της εταιρείας 

EUROGATE Container Terminal Limassol Ltd, σχετίζεται µε την παραχώρηση του 

LOT1 που αφορά τα εµπορευµατοκιβώτια. Σε σχέση µε το LOT 3, η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι αυτό θα αναληφθεί από την εταιρεία DP World Limassol Limited, 

µητρικές εταιρείες της οποίας είναι οι ίδιες που είναι µέτοχοι της P&O CYPRUS, 

δηλαδή η DP WORLD Ltd και η G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC . Σηµειώνεται ότι 

στην αγορά παροχής των διαφόρων λιµενικών υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών 

στο λιµάνι Λάρνακας παραµένει η Α.Λ.Κ., η οποία θα συνεχίσει να το διαχειρίζεται, το 

οποίο όµως έχει περιορισµένες δραστηριότητες στις σχετικές αγορές αλλά και λόγω 

της διακηρυχθείσας πολιτικής του κράτους, αναµένεται να λειτουργεί κυρίως ως 

επιβατικό λιµάνι.   

Αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική δύναµη των µετόχων της P&O CYPRUS 

σηµειώνεται πώς σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η µεν DP WORLD Ltd 

είναι επιχείρηση που δραστηριοποιείται διεθνώς στη διαχείριση θαλάσσιων 

τερµατικών µε πολύ µεγάλο κύκλο εργασιών (ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της 

DP WORLD Ltd για το έτος 2015 ανήλθε στα €3.641.670.000), η δε G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC  που εµπλέκεται σε ένα µεγάλο φάσµα επιχειρηµατικών 
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δραστηριοτήτων, που σχετίζονται κυρίως µε µεταφορές και διανοµές, τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τη φιλοξενία / υπηρεσίες προς καταναλωτές έχει 

σηµαντικό κύκλο εργασιών στην κυπριακή αγορά (ο ενοποιηµένος συνολικός κύκλος 

εργασιών της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC  για το έτος 2015 ανήλθε στα 

€43.069.562). Αναφορικά µε τα συµφέροντα των χρηστών των υπηρεσιών του 

λιµανιού και των τελικών καταναλωτών σηµειώνεται το γεγονός ότι, οι χρεώσεις για 

τις περισσότερες και σηµαντικότερες υπηρεσίες που θα προσφέρονται από την P&O 

CYPRUS έχουν καθοριστεί (ως µέγιστες) στην Συµφωνία Παραχώρησης. 

Σε ότι αφορά τις σχετικές αγορές της ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης και των 

ασφαλειών γενικού κλάδου, η Επιτροπή σηµειώνει το πολύ µικρό µερίδιο αγοράς της 

εταιρείας G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και στις δύο αυτές αγορές. Παρόλα 

αυτά λόγω της ύπαρξης των κάθετων σχέσεων µεταξύ των υπηρεσιών της 

Επιχείρησης Στόχου και της µιας ελέγχουσας επιχείρησης, σε αυτές τις σχετικές 

αγορές θα πρέπει κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συγκέντρωσης να ληφθεί 

υπόψη, ως το άρθρο 19 (α) ορίζει η «ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών 

αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές, µε γνώµονα µεταξύ άλλων 

……».  

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΕΠΗΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή, στη βάση των Κατευθυντήριων γραµµών για την αξιολόγηση των µη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Συµβουλίου για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων23 (στο εξής οι «Κατευθυντήριες 

γραµµές»), εξέτασε περαιτέρω την παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές, οι κάθετες συγκεντρώσεις αφορούν 

εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασµού. 

Οι κάθετες συγκεντρώσεις δεν συνιστούν κατά κανόνα απειλή για τον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, εκτός εάν η επιχείρηση που προκύπτει από τη 

συγκέντρωση διαθέτει σηµαντική ισχύ σε µία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών24. 

Κατά την αξιολόγηση κάθετων συγκεντρώσεων, σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες 

γραµµές σηµειώνεται ότι:  

                                                        
23

 Κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε για την αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τον κανονισµό του Συµβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων

 
(2008/C 

265/07) σηµείο 4. 
24

 Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, παρ. 11 επ. Βλ. επίσης 
αποφάσεις Ε.Επ. M.1157 - SKANSKA/SCANCEM, παρ. 69 και 78, Μ.4314 - JOHNSON/PFIZER, παρ. 
122-123, Μ.5005 - GALP/EXXONMOBIL, παρ. 62, Μ.3943 - S.GOBAIN/BPB, παρ. 45 και 48, M.3231 -
PREEM/SCANDINAVISKA, παρ. 24-25, και Μ.4723-ENI/EXXON MOBIL, παρ. 30. 
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«∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι µε τους οποίους οι µη οριζόντιες συγκεντρώσεις 

ενδέχεται να παρεµποδίζουν σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό: µη 

συντονισµένα αποτελέσµατα και συντονισµένα αποτελέσµατα (επιδράσεις στη 

δυνατότητα συντονισµού των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που 

δραστηριοποιούνται)». 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στις Κατευθυντήριες γραµµές καταγράφονται τα ακόλουθα σε σχέση µε τα 

συντονισµένα αποτελέσµατα που ενδέχεται να προκύψουν από τις κάθετες (ή 

ετερογενείς) συγκεντρώσεις επιχειρήσεων: 

«Όπως αναφέρεται στο τµήµα IV της ανακοίνωσης για τις οριζόντιες 

συγκεντρώσεις, µια συγκέντρωση ενδέχεται να µεταβάλει τη φύση του 

ανταγωνισµού ούτως ώστε επιχειρήσεις που προηγουµένως δεν συντόνιζαν 

τη συµπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να 

αυξάνουν τις τιµές ή µε άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσµατικό 

ανταγωνισµό. Μια συγκέντρωση µπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισµό 

ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσµατικότερο για τις επιχειρήσεις που 

συντόνιζαν τη συµπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση 

Συντονισµός στην αγορά ενδέχεται να προκύψει όταν οι ανταγωνιστές είναι σε 

θέση, χωρίς προσφυγή σε συµφωνία ή εναρµονισµένη πρακτική κατά την 

έννοια του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ, να προσδιορίσουν και να επιδιώξουν 

κοινούς στόχους, αποφεύγοντας τις κανονικές αµοιβαίες ανταγωνιστικές 

πιέσεις µέσω ενός συνεκτικού συστήµατος έµµεσων απειλών. Σε ένα κανονικό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάθε επιχείρηση έχει διαρκώς κίνητρο να ασκεί 

ανταγωνισµό. Αυτό το κίνητρο είναι που διατηρεί τελικά τις τιµές σε χαµηλά 

επίπεδα και που εµποδίζει τις επιχειρήσεις να µεγιστοποιούν από κοινού τα 

κέρδη τους. Ο συντονισµός συνιστά αποµάκρυνση από τους κανονικούς 

όρους ανταγωνισµού, υπό την έννοια ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

διατηρήσουν τιµές ανώτερες από εκείνες που θα απέδιδε η ανεξάρτητη 

βραχυπρόθεσµη µεγιστοποίηση των κερδών. Οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να 

θεσπίσουν τιµές χαµηλότερες από εκείνες που χρεώνουν οι ανταγωνιστές 

τους µε συντονισµένο τρόπο, επειδή προβλέπουν ότι µια τέτοια συµπεριφορά 

θα θέσει σε κίνδυνο τον συντονισµό στο µέλλον. Για να προκύψουν 

επιπτώσεις συντονισµένης συµπεριφοράς, το κέρδος που θα αποκόµιζαν οι 

επιχειρήσεις από τον επιθετικό ανταγωνισµό βραχυπρόθεσµα («παρέκκλιση») 
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πρέπει να είναι µικρότερο από την αναµενόµενη µείωση των εσόδων που 

συνεπάγεται η συµπεριφορά αυτή µακροπρόθεσµα, καθώς αναµένεται να 

προκαλέσει επιθετική απάντηση εκ µέρους των ανταγωνιστών («επιβολή 

κυρώσεων»). 

Συντονισµός είναι πιθανότερο να ανακύψει σε αγορές στις οποίες είναι σχετικά 

πιο απλό για τα µέρη να καταλήξουν σε συνεννόηση όσον αφορά τους όρους 

του συντονισµού. Επιπλέον, για να είναι βιώσιµος ο συντονισµός πρέπει να 

πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις: πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

είναι σε θέση να ελέγχουν σε επαρκή βαθµό την τήρηση των όρων του 

συντονισµού· δεύτερον, η πειθαρχία προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων 

αξιόπιστων αποτρεπτικών µηχανισµών που µπορούν να ενεργοποιηθούν σε 

περίπτωση παρέκκλισης· τρίτον, οι αντιδράσεις τρίτων, όπως υφισταµένων και 

µελλοντικών ανταγωνιστών που δεν συµµετέχουν στον συντονισµό, καθώς και 

πελατών, δεν θα πρέπει να είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα του συντονισµού». 

Η Επιτροπή εκτιµά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις περί συντονισµένων αποτελεσµάτων, 

καθότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και οι 

θυγατρικές αυτής, δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές από αυτές που 

δραστηριοποιείται η DP WORLD Ltd και οι θυγατρικές της. Επιπρόσθετα, δεν 

υπάρχουν στοιχεία ότι ως αποτέλεσµα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης 

διευκολύνεται ο συντονισµός της συµπεριφοράς των συµµετεχουσών επιχειρήσεων 

µε τους ανταγωνιστές τους αφού στις σχετικές αγορές που αφορούν τις 

δραστηριότητες του διαχειριστή λιµενικών υπηρεσιών δεν υφίστανται ανταγωνιστές. 

Επίσης, η Επιτροπή εκτιµά πως ούτε στις αγορές ναυτιλιακής πρακτόρευσης και  

ασφαλειών η εν λόγω συγκέντρωση δηµιουργεί συνθήκες διευκόλυνσης 

συντονισµού.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο αποτελεσµατικός συντονισµός απαιτεί όπως οι 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσφύγουν σε κάποια συµφωνία ή εναρµονισµένη 

πρακτική, να παρακολουθούν τις αποκλίσεις σε σχέση µε την εναρµονισµένη 

πρακτική και να είναι σε θέση σε περίπτωση παρεκκλίσεων να τιµωρήσουν 

αποτελεσµατικά (µέσω αντίποινων) την επιχείρηση που αποκλίνει από τους όρους 

τους ανταγωνισµού, ενδεχόµενο το οποίο στην παρούσα πράξη εµφανίζεται µάλλον 

αποµακρυσµένο. 
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ΜΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων: 

«Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η συγχωνευθείσα επιχείρηση ενδέχεται να 

αποκτήσει πρόσβαση σε εµπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά µε τις 

δραστηριότητες των ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται στις αγορές 

προηγούµενης ή επόµενης οικονοµικής βαθµίδας. Για παράδειγµα, εάν γίνει 

προµηθευτής ενός ανταγωνιστή που δραστηριοποιείται σε αγορά επόµενης 

οικονοµικής βαθµίδας, µια εταιρεία ενδέχεται να αποκτήσει κρίσιµες 

πληροφορίες, οι οποίες θα της επιτρέψουν να εφαρµόσει λιγότερο επιθετική 

τιµολογιακή πολιτική στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας εις βάρος 

των καταναλωτών. Ενδέχεται επίσης να θέσει τους ανταγωνιστές της σε 

ανταγωνιστικά µειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας µε τον τρόπο αυτό την 

είσοδο ή την επέκτασή τους στην αγορά.» 

Στην προκειµένη περίπτωση, µε την ολοκλήρωση της συγχωνευθείσας πράξης 

συγκέντρωσης, η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση P & O CYPRUS, λόγω της 

δραστηριοποίησης της στο λιµάνι της Λεµεσού θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις 

πληροφορίες, εµπιστευτικές και µη, των πλοιοκτητών και ναυτιλιακών πρακτόρων 

που χρησιµοποιούν το λιµάνι Λεµεσού καθώς και των ασφαλιστικών εταιρειών που 

θεωρούν το LOT 2 ως δυνητικό τους πελάτη για σκοπούς άσκησης των 

δραστηριοτήτων τους.   

Η Επιτροπή στο σηµείο αυτό τονίζει ότι υφίσταται κοινός έλεγχος από τους δύο 

µετόχους της P & O CYPRUS, παρά το γεγονός ότι ο πλειοψηφών µέτοχος κατέχει 

75% και δηλώνει ότι τα συµφέροντα του δεν συµβαδίζουν µε του µειοψηφούντος 

µετόχου. Σηµειώνεται επίσης η δέσµευση που απορρέει από τη Συµφωνία 

Παραχώρησης για «βάση κοινής χρήσης από όλα τα πλοία όλων των χωρών» 

(«common user basis to the vessels of all countries») αλλά και το κοινό συµφέρον 

των µετόχων της P&O CYPRUS για την µέγιστη αξιοποίηση της επένδυσης τους 

στην διαχείριση των λιµενικών υπηρεσιών στο Λιµάνι Λεµεσού.  

Εντούτοις, από τη Συµφωνία Παραχώρησης προκύπτει ότι ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος 

της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, ο οποίος είναι ∆ιοικητικός Σύµβουλος σε 

άλλες εταιρείες της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, θα είναι ∆ιοικητικός 

Σύµβουλος και στη νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση.  

Το γεγονός της παρουσίας του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της νεοσυσταθείσας κοινής επιχείρησης, 

συνεπάγεται άµεση γνώση των ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν 



42 

 

προµηθευτές και πελάτες των λιµενικών υπηρεσιών (LOT 2), καθώς και των 

εταιρειών που είναι ανταγωνιστές της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC (π.χ. 

ναυτιλιακές γραµµές – πλοιοκτήτες, ασφαλιστικές εταιρείες).  

Ως εκ των ανωτέρω, ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC θα είναι σε θέση ενδεχοµένως να χρησιµοποιεί τις ευαίσθητες πληροφορίες 

των υφιστάµενων ή δυνητικών ανταγωνιστών του προς όφελος των εταιρειών στις 

οποίες είναι επίσης ∆ιοικητικός Σύµβουλος, µε κίνδυνο µείωσης ή εξάλειψης των 

σηµαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που δυνητικά θα ασκούσαν οι ανταγωνιστές 

του.  

Έτσι, η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC έχοντας πρόσβαση σε ακριβείς και 

κρίσιµες πληροφορίες των ανταγωνιστών της, θα είναι σε πλεονεκτική θέση έναντι 

τους, γεγονός που θα της δίδει τη δυνατότητα να θέσει αυτούς σε µειονεκτική θέση, 

όπως για παράδειγµα εφαρµόζοντας µια λιγότερο επιθετική τιµολογιακή πολιτική, σε 

θέµατα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποθαρρύνοντας την είσοδο ή την 

επέκταση των ανταγωνιστών στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται. 

Παρά το ότι η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα µερίδια αγοράς της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC σε αγορές που έχουν κάθετη σχέση µε τη P & O 

CYPRUS είναι κάτω του 25%, εντούτοις, έχει την άποψη ότι η παρουσία του 

∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της P & O CYPRUS στην οποία ασκεί από κοινού έλεγχο η G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC και η DP WORLD, και η οποία θα κατέχει 100% της 

Επιχείρησης Στόχου, ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάλειψη ή µείωση του ανταγωνισµού 

στις αγορές προηγούµενης ή επόµενης οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες 

θα δραστηριοποιείται η P & O CYPRUS. 

Συµφωνία Παροχής Υπηρεσιών (Services Agreement) 

Η συµφωνία για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών έχει υπογραφεί µεταξύ της 

P&O CYPRUS και της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, αναφορικά µε την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών από την G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC στην P & O 

CYPRUS. ‘Όπως υπέδειξαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, η G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC θα µοιραστεί την εµπειρία της τοπικής αγοράς µε την P 

& O CYPRUS. 

Σύµφωνα µε τον όρο 5.1 της συµφωνίας παροχής υπηρεσιών:  

 «The Service Provider shall, during the Operating Period, provide the 

Services outlined in Schedule 1».  
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Στο Schedule 1 της συµφωνίας παροχής υπηρεσιών, περιγράφονται όλες οι 

υπηρεσίες, τις οποίες θα παρέχει η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC (ως µητρική 

εταιρεία του οµίλου GAP) προς την P & O CYPRUS.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εµπλοκή του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τόσο της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC όσο και της P & O CYPRUS, ενδέχεται να επηρεάσει τις 

στρατηγικής φύσεως αποφάσεις που θα λάβει η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση σε 

σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από θυγατρικές εταιρείες της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC (π.χ. υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης ή/και 

ασφαλιστικές υπηρεσίες). Επιπρόσθετα, κατά την παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών από την G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ενδέχεται να εµπλέκονται 

άτοµα από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια άλλων ή και όλων των εταιρειών του οµίλου της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, ανάλογα µε το θέµα για το οποίο θα παρέχονται 

οι συµβουλευτικές υπηρεσίες ή και ανώτερα διοικητικά στελέχη τους, µε αποτέλεσµα 

να αποκτούν και να λαµβάνουν γνώση όλοι οι προαναφερθέντες, ευαίσθητες 

πληροφορίες των ανταγωνιστών ή δυνητικών ανταγωνιστών τους. 

 Οι αποφάσεις συνεπώς τις οποίες ενδέχεται να λάβει η P & O CYPRUS αναφορικά 

µε πελάτες ή/και προµηθευτές της, ενδεχοµένως να λειτουργήσουν εις βάρος των 

ανταγωνιστών του οµίλου GAP, καθώς ένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC, µετά τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που θα προσφέρει, 

θα βρίσκεται και θα συναποφασίζει ως προς τα στρατηγικής σηµασίας θέµατα.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι o όµιλος GAP δια της G.A.P. VASSILOPOULOS MARINE, 

θα είναι σε θέση να επηρεάσει τις στρατηγικής σηµασίας αποφάσεις που θα λαµβάνει 

η P & O CYPRUS δια της παρουσίας του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο. Ακόµα, ο εν λόγω 

διοικητικός σύµβουλος θα είναι σε θέση να ασκεί αρνητικό έλεγχο σε περίπτωση 

διαφωνίας του, παραλείποντας να παρευρεθεί στη συνεδρία του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου.  

Η Επιτροπή θεωρεί εξίσου σηµαντικό το γεγονός ότι, η παροχή αυτών των 

συµβουλευτικών υπηρεσιών θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Συµφωνίας 

Παραχώρησης και όχι µόνο κατά τα αρχικά χρόνια που ενδεχόµενα να ήταν λογικό, 

ως η αιτιολογία των υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών, ήτοι µέχρι να αποκτηθεί 

η γνώση της ντόπιας αγοράς. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 

εκ µέρους της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC προς τη P & O CYPRUS, 
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ενδέχεται να παρακωλύσει σε σηµαντικό βαθµό τον ανταγωνισµό στις αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιείται η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC. 

ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ηµεροµηνίας 10 Νοεµβρίου 2016, λαµβάνοντας 

υπόψη τα ως άνω δεδοµένα καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 19 του Νόµου, 

έκρινε ότι η υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, ήγειρε σοβαρές αµφιβολίες ως προς 

τη συµβατότητα της µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να διερευνηθεί περαιτέρω η δηµιουργία της κοινής 

επιχείρησης καθώς και η απόκτηση της επιχείρησης στόχου, ως προς τα ενδεχόµενα 

αποτελέσµατα της στον ανταγωνισµό.  

Συγκεκριµένα, κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συγκέντρωσης, η Επιτροπή έλαβε 

υπόψη της, τις πρόνοιες του άρθρου 19(α) του Νόµου, το οποίο ορίζει την «ανάγκη 

διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στις σχετικές 

αγορές, µε γνώµονα µεταξύ άλλων …» και κατέληξε ότι η παρούσα πράξη 

συγκέντρωση προκαλούσε τις ακόλουθες αµφιβολίες ως προς τη συµβατότητά της µε 

τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά: 

i) τα µερίδια αγοράς της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC σε αγορές που 

έχουν κάθετη σχέση µε τη P & O CYPRUS είναι κάτω του 25%, εντούτοις η 

παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC 

στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της P & O CYPRUS στην οποία ασκεί από κοινού 

έλεγχο η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και η DP WORLD, και η οποία 

θα κατέχει το 100% της Επιχείρησης Στόχου, ενδέχεται να οδηγήσει σε 

εξάλειψη ή µείωση του ανταγωνισµού στις αγορές προηγούµενης ή επόµενης 

οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η P & O 

CYPRUS, λόγω του ενδεχοµένου να λαµβάνει γνώση ή/ και να αποκτά 

εµπιστευτικές ή/ και ευαίσθητες πληροφορίες για τους ανταγωνιστές των 

εταιρειών της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, 

ii) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών εκ µέρους της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC προς τη P & O CYPRUS ενδέχεται να 

παρακωλύσει σε σηµαντικό βαθµό τον ανταγωνισµό στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, λόγω του 

ενδεχόµενου να λαµβάνει γνώση και να αποκτά ευαίσθητες ή/ και 

εµπιστευτικές πληροφορίες των ανταγωνιστών των εταιρειών της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC. 
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ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή σηµειώνει ακολούθως τις θέσεις των ενδιαφεροµένων προσώπων τα 

οποία υπέβαλαν τις θέσεις τους στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της 

συγκέντρωσης που διενεργήθηκε εκ µέρους της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τις πρόνοιες 

του  άρθρου 26 του Νόµου: 

Α. Σύνδεσµός Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου 

Ο Σύνδεσµός Ναυτικών Πρακτόρων στις 2 ∆εκεµβρίου 2016 και στις 7 ∆εκεµβρίου 

2016, απέστειλε τις θέσεις του αναφορικά µε την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

και ειδικότερα τις ανησυχίες του ως προς τα αποτελέσµατα που θα επιφέρει η 

πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης στη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά 

και υποστήριξε τα ακόλουθα:  

Το νέο καθεστώς που θα επικρατήσει µε την ανάληψη των δραστηριοτήτων της 

διαχείρισης και παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών (LOT 2) από την P & O CYPRUS θα 

πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τον υγιή και ελεύθερο ανταγωνισµό µεταξύ των 

παρόχων υπηρεσιών στα λιµάνια χωρίς οποιαδήποτε παρέµβαση, είτε από τους 

νέους διαχειριστές είτε από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που άµεσα ή έµµεσα 

σχετίζεται επαγγελµατικά µε τους νέους διαχειριστές και να εξυπηρετούνται όλες οι 

εταιρείες και τα πρόσωπα χωρίς να ασκείται οποιαδήποτε διακριτική µεταχείριση.  

Παράλληλα, ο εν λόγω Σύνδεσµος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου εισηγείται ότι θα 

πρέπει να διασφαλιστούν όλοι οι πάροχοι των λιµενικών υπηρεσιών από κάθε 

προσπάθεια παροχής αθέµιτων κινήτρων, χρησιµοποιώντας τη δεσπόζουσα θέση 

τους είτε ως µέτοχοι των νέων εταιρειών που θα αναλάβουν τη διαχείριση του 

λιµανιού ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τους 

νέους διαχειριστές µε σκοπό την απόσπαση είτε αντιπροσωπειών είτε άλλων 

εργασιών από τους χρήστες των λιµανιών, των πλοιοκτητριών εταιρειών ή των 

µελών του Συνδέσµου.   

Ο Σύνδεσµος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου θεωρεί ότι η G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC θα είναι σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών της (και µελών του 

Συνδέσµου), ενώ παράλληλα θα κατέχει και δεσπόζουσα θέση έναντι των 

ανταγωνιστών της. Ως εκ τούτου είναι η θέση του Συνδέσµου ότι θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί ίση µεταχείριση και χωρίς διακρίσεις ή  παρεκκλίσεις.  
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Β. Θέσεις της εταιρείας […] 

Η εταιρεία […] µε επιστολή του ηµεροµηνίας 7 ∆εκεµβρίου 2016 εξέφρασε τις 

ανησυχίες της σε σχέση µε την εµπλοκή του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC στη νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση καθώς και σε 

σχέση µε την αύξηση τους κόστους εξυπηρέτησης πλοίων ( σε σχέση µε τα regulated 

και non regulated tarrifs) 

Γ. Αρχή Λιµένων Κύπρου 

Η Α.Λ.Κ. απέστειλε πληροφορίες σε σχέση µε τον προγραµµατισµό και την 

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

και παράδοση α) γενικού φορτίου και β) εµπορευµατοκιβωτίων που φτάνουν στο 

λιµάνι Λεµεσού καθώς και στη σχετική επικοινωνία µε τους εκάστοτε εµπλεκόµενους 

φορείς. 

Θέσεις των συµµετεχουσών στην συγκέντρωση επιχειρήσεων 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες παραθέτοντας διάφορα στοιχεία 

υποστήριξαν ότι τυχόν µη οριζόντιες επιπτώσεις της σχέσης µεταξύ της διαχείρισης 

και παροχής Λιµενικών Υπηρεσιών στο λιµάνι Λεµεσού που θα αναλάβει η P&O 

CYPRUS και της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC στην αγορά παροχής 

ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικού κλάδου και παροχής υπηρεσιών ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης, θα είναι αµελητέες και η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα 

οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

Συγκεκριµένα σε σχέση µε τις υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, οι υπόχρεες 

προς κοινοποίηση  επικαλέστηκαν τα ακόλουθα: 

«Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αξιολόγηση των µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, για το σκοπό της 

αξιολόγησης της πιθανότητας ενός επιζήµιου για τον ανταγωνισµό σεναρίου 

αποκλεισµού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές (δηλαδή της 

πιθανότητας  το τερµατικό πολλαπλών χρήσεων να αποκλείσει από την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες τερµατικού σε ναυτιλιακούς πράκτορες), η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει, πρώτον, κατά πόσο η συγχωνευθείσα 

επιχείρηση έχει µετά τη συγκέντρωση την ικανότητα να δηµιουργήσει 

ουσιαστικά εµπόδια πρόσβασης σε εισροές, δεύτερον, κατά πόσον έχει το 

κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο και τρίτον, κατά πόσον µια στρατηγική 

αποκλεισµού από την αγορά θα έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στον 
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ανταγωνισµό στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας (δηλαδή στις 

υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτορείας).25 

Βάσει των ισχυρισµών που υποστηρίχθηκαν, προβλήθηκε η θέση πως η P & O 

CYPRUS δεν έχει την ικανότητα να αποκλείσει ουσιαστικά την πρόσβαση 

ανταγωνιστών στις υπηρεσίες τερµατικού της, καθώς είναι συµβατικά δεσµευµένη 

από την Συµφωνία Παραχώρησης να εξασφαλίσει ότι το τερµατικό πολλαπλών 

χρήσεων θα είναι ανοικτό υπό µία «κοινόχρηστη βάση για τα σκάφη όλων των 

χωρών» (“common user basis to the vessels of all countries”) και σε «όλες τις 

οντότητες σε κοινόχρηστη βάση» (“all entities on a common user basis”).   

Οι ναυτιλιακοί πράκτορες στην Κύπρο έχουν µακροχρόνιες εµπορικές συµφωνίες µε 

διαφορετικές ναυτιλιακές γραµµές, που σηµαίνει ότι ένας περιορισµός σε ναυτιλιακό 

πράκτορα θα ισούται µε περιορισµό σε ναυτιλιακή γραµµή, πράγµα το οποίο δεν 

επιτρέπεται βάσει της Σύµβασης Παραχώρησης. Κατά συνέπεια η P & O CYPRUS 

δεν θα είναι σε θέση να αρνηθεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες τερµατικού της στους 

πράκτορες των ναυτιλιακών γραµµών (καθώς αυτό θα απέκλειε µε έµµεσο τρόπο την 

πρόσβαση στο ίδιο το σκάφος).  Σε αντίθετη περίπτωση, η P & O CYPRUS 

παραβιάζει τη Σύµβαση Παραχώρησης και ως εκ τούτου υποχρεούται σε καταβολή 

αποζηµιώσεων στην Α.Λ.Κ.. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αποκλεισµός 

πρόσβασης σε εισροές µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα ανταγωνισµού µόνο 

εάν οι εισροές είναι σηµαντικές για την παραγωγή του τελικού προϊόντος της αγοράς 

επόµενης οικονοµικής βαθµίδας.   

Παράλληλα υποστηρίχθηκε ότι η P & O CYPRUS ότι δεν έχει κίνητρο για τον 

αποκλεισµό πελατών της που είναι ανταγωνιστές της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC από την πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες, προς όφελος της η G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC. Σηµειώθηκε ακόµα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την 

αξιολόγηση των ενδεχόµενων κινήτρων της συγχωνευθείσας επιχείρησης, µπορεί να 

λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως, τη δοµή ιδιοκτησίας της συγχωνευθείσας 

επιχείρησης και, ειδικότερα, ότι σε περιπτώσεις στις οποίες δύο εταιρείες έχουν από 

κοινού τον έλεγχο µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αγορά 

προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας και µόνον µία εξ' αυτών δραστηριοποιείται στην 

αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας, η εταιρεία που δεν ασκεί δραστηριότητες 

στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας ενδέχεται να έχει ελάχιστο συµφέρον 

                                                        
25

 Βλέπε Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, 
υποσηµείωση 75, πάρα. 32. 
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στο να παραιτηθεί από πωλήσεις εισροών26. Βάσει του γεγονότος ότι η G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC έχει µόνο µια µειοψηφική συµµετοχή στην P & O 

CYPRUS, η P & O CYPRUS θεωρεί ότι δεν θα είχε οικονοµικό κίνητρο για τον 

αποκλεισµό άλλων ναυτιλιακών πρακτόρων από την πρόσβαση στις υπηρεσίες 

τερµατικού της. Η P & O CYPRUS δεν θα επωφελείτο από τις επιπρόσθετες 

επιχειρήσεις ναυτιλιακής πρακτόρευσης των εταιρειών της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC που ενεργούν ως ναυτιλιακοί αντιπρόσωποι.  

Καθώς η P & O CYPRUS, λόγω των συµβατικών διατάξεων της Συµφωνίας 

Παραχώρησης δεν έχει τη δυνατότητα αποκλεισµού πρόσβασης άλλων ναυτιλιακών 

πρακτόρων σε υπηρεσίες τερµατικού της και καθώς δεν έχει κίνητρο για να πράξει 

κάτι τέτοιο αφού ο πλειοψηφών µέτοχος της δεν δραστηριοποιείται στην αγορά 

επόµενης οικονοµικής βαθµίδας, οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στον ανταγωνισµό 

θα ήταν αµελητέα. 

Εν κατακλείδι, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση υποστήριξαν ότι τυχόν µη οριζόντιες 

επιπτώσεις της σχέσης µεταξύ του τερµατικού και της G.A.P VASSILOPOULOS 

PUBLIC αναφορικά µε την αγορά υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης θα είναι 

αµελητέες και η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου, οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες υπέδειξαν ότι σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες γραµµές, ο 

αποκλεισµός ανταγωνιστών από πρόσβαση σε πελάτες µπορεί να συµβεί όταν ένας 

προµηθευτής ενσωµατώνεται µε ένα σηµαντικό πελάτη στην αγορά επόµενης 

οικονοµικής βαθµίδας (δηλαδή όπου η G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC ως 

προµηθευτής ασφαλιστικών υπηρεσιών ενσωµατώνεται µε έναν από τους πελάτες 

της, το LOT 2). Λόγω της συγκεκριµένης παρουσίας στην αγορά επόµενης 

οικονοµικής βαθµίδας, η συγχωνευθείσα εταιρεία ενδέχεται να αποκλείσει την 

πρόσβαση σε επαρκή βάση πελατών στους πραγµατικούς ή δυνητικούς 

ανταγωνιστές της στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας (την αγορά 

εισροών) και να µειώσει την ικανότητα ή τα κίνητρά τους να ανταγωνιστούν.27  

Κατά την αξιολόγηση του ενδεχοµένου ενός επιζήµιου για τον ανταγωνισµό σεναρίου 

αποκλεισµού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εξετάζει, πρώτον, κατά πόσον η συγχωνευθείσα επιχείρηση έχει την ικανότητα να 

                                                        
26

 Βλέπε Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, 
υποσηµείωση 75, πάρα. 45 και υποσηµείωση 41. 
27

 Βλέπε Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, 
υποσηµείωση 75, πάρα. 58. 
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δηµιουργήσει εµπόδια πρόσβασης σε αγορές επόµενης οικονοµικής βαθµίδας 

µειώνοντας τις προµήθειες της από τους ανταγωνιστές στην αγορά προηγούµενης 

οικονοµικής βαθµίδας, δεύτερον, κατά πόσον έχει κίνητρα να µειώσει τις προµήθειες 

της στην αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας και τρίτον, κατά πόσον µια 

στρατηγική αποκλεισµού θα έχει σηµαντικές επιζήµιες συνέπειες για τους 

καταναλωτές στην αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας.28 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες έχουν την άποψη ότι παρόλο που η 

Επιχείρηση Στόχος, ήτοι η διαχείριση και παροχή λιµενικών υπηρεσιών (LOT 2), έχει 

υψηλά µερίδια αγοράς στις αγορές υπηρεσιών τερµατικού όπου δραστηριοποιείται, η 

ίδια είναι µόνο ένας πολύ µικρός πελάτης στην συνολική ασφαλιστική αγορά στην 

Κύπρο. Επιπλέον, αυτή τη στιγµή, όλες οι ασφαλιστικές ανάγκες του στόχου έχουν 

δοθεί σε άλλους παρόχους και όχι στην G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC και η 

πλειοψηφία αυτών έχει υπαχθεί στα παγκόσµια ασφαλιστικά συµβόλαια της DP 

WORLD Ltd. 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση υπέδειξαν ότι, η P & O CYPRUS δεν είναι – βάσει 

του λεκτικού των Κατευθυντηρίων γραµµών, ένας «σηµαντικός πελάτης». Η 

ασφάλιση θαλάσσιου φορτίου είναι η κατηγορία ασφάλισης στην οποία η θέση της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC  στην αγορά είναι η πλέον σηµαντική, µε µερίδιο 

αγοράς έως περίπου 10,4%. Το 2015, τα κατά προσέγγιση έσοδα της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC για αυτές τις υπηρεσίες ήταν €[…]. Σύµφωνα µε τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, ο ασφαλιστικός κλάδος αντιπροσωπεύει 

λιγότερο από το […]% των συνολικών εσόδων της G.A.P VASSILOPOULOS 

PUBLIC. Σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των ασφαλιστικών αναγκών της P & O 

CYPRUS υπάγεται στα παγκόσµια ασφαλιστικά συµβόλαια που καθορίζονται από 

την τελική µητρική εταιρεία της στο Ντουµπάι.  Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ακόµη και εάν η P & O CYPRUS ήταν ένας 

σηµαντικός πελάτης, δεν θα είχε την ικανότητα να µειώσει τις αγορές της από αυτές 

τις ασφαλιστικές εταιρείες.   

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, η P & O CYPRUS 

δεν θα έχει το κίνητρο για τον αποκλεισµό των ανταγωνιστών της G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC από την ασφάλιση.  Για τους ίδιους λόγους που 

αναλύονται ανωτέρω σε σχέση µε το µειοψηφικό συµφέρον της G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC στην κοινοπραξία P & O CYPRUS και λόγω του 

γεγονότος ότι η DP WORLD Ltd δεν µοιράζεται τα κέρδη των ασφαλιστικών 

                                                        
28

 Βλέπε Κατευθυντήριες Γραµµές της Ε.Ε. για την αξιολόγηση µη οριζόντιων συγκεντρώσεων, 
υποσηµείωση 75, πάρα. 59. 
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δραστηριοτήτων της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC, δεν θα είχε κίνητρο να 

µεταφέρει τις ασφαλιστικές της απαιτήσεις στην G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, δεδοµένου ότι 

η P & O CYPRUS δεν έχει την ικανότητα αποκλεισµού πρόσβασης σε µία επαρκή 

βάση πελατών στους παρόχους ασφαλίσεων εκτός της G.A.P VASSILOPOULOS 

PUBLIC, λόγω της πολύ χαµηλής της ζήτησης ασφαλιστικών υπηρεσιών στην 

Κύπρο, και δεδοµένου ότι δεν έχει το οικονοµικό κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο καθώς 

η πλειοψηφία των ασφαλίσεων της έχει υπαχθεί στα παγκόσµια ασφαλιστικά 

συµβόλαια της τελικής µητρικής εταιρείας της DP WORLD, οποιαδήποτε αρνητική 

επίπτωση στον ανταγωνισµό θα ήταν αµελητέα. 

Συνακόλουθα, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες θεωρούν ότι τυχόν µη 

οριζόντια αποτελέσµατα της σχέσης µεταξύ της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC 

και τερµατικού σε σχέση µε τις υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτορείας είναι αµελητέα και 

η συναλλαγή δεν θα επηρεάσει αρνητικά τον ανταγωνισµό. 

Εν κατακλείδι, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες υποστηρίζουν ότι τυχόν µη 

οριζόντιες επιπτώσεις της σχέσης µεταξύ του τερµατικού και της G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC αναφορικά µε την αγορά ασφάλισης του εν λόγω χώρου 

θα είναι αµελητέες και η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα οδηγήσει σε 

δυσµενείς επιπτώσεις στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

Σε ότι αφορά όλες τις σχετικές αγορές που αφορούν τις υπηρεσίες τερµατικού, οι 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες διατείνονται ότι σύµφωνα µε τις 

Κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε., διακρίνονται δύο µορφές αποκλεισµού από την 

αγορά. Στην πρώτη, η συγκέντρωση ενδέχεται να αυξήσει το κόστος των 

ανταγωνιστών που δραστηριοποιούνται σε αγορά επόµενης οικονοµικής βαθµίδας 

περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε σηµαντικές εισροές (αποκλεισµός 

ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές). Στη δεύτερη, η συγκέντρωση 

ενδέχεται να δηµιουργήσει εµπόδια εισόδου στην αγορά σε ανταγωνιστές που 

δραστηριοποιούνται σε αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας περιορίζοντας 

την πρόσβασή τους σε επαρκή πελατειακή βάση (αποκλεισµός ανταγωνιστών από 

την πρόσβαση σε πελάτες). 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες αναφέρονται στις υπηρεσίες τερµατικού στο 

σύνολό τους για λόγους απλούστευσης. Ωστόσο, τα επιχειρήµατα κατωτέρω 

αφορούν κάθε σχετική αγορά υπηρεσιών τερµατικού, όπως έχει προσδιοριστεί 

ανωτέρω.  
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Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις έχουν επισηµάνει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος 

αποκλεισµού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές στην σχετική αγορά των 

λιµενικών υπηρεσιών, και συγκεκριµένα: 

αναφορικά µε τις υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτορείας, η P & O CYPRUS δεν έχει την 

ικανότητα να αποκλείσει την πρόσβαση ναυτιλιακών πρακτόρων σε λιµενικές 

υπηρεσίες λόγω των συµβατικών διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία 

απαιτεί η παροχή λιµενικών υπηρεσιών να είναι ανοιχτή σε «βάση κοινής χρήσης 

από όλα τα πλοία όλων των χωρών» («common user basis to the vessels of all 

countries») και οποιοσδήποτε περιορισµός σε ναυτιλιακό πράκτορα θα 

ισοδυναµούσε µε περιορισµό σε ναυτιλιακή γραµµή. Αλλά, ακόµα και στην υποθετική 

περίπτωση που η P & O CYPRUS είχε την ικανότητα να αποκλείσει την πρόσβαση 

ναυτιλιακών πρακτόρων σε λιµενικές υπηρεσίες, δεν έχει το κίνητρο να πράξει κάτι 

τέτοιο καθώς ο πλειοψηφών µέτοχος της δεν δραστηριοποιείται στην αγορά 

επόµενης οικονοµικής βαθµίδας και δεν θα µοιραστεί τα κέρδη της G.A.P 

VASSILOPOULOS PUBLIC ως µητρική εταιρεία. Εποµένως, η δηµιουργία της 

παρούσας κάθετης σχέσης δεν θα οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τερµατικό µπορεί να αποτελέσει πελάτη της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC ως προµηθευτής ασφαλιστικών υπηρεσιών καθώς το 

τερµατικό είναι εν δυνάµει αγοραστής ασφαλιστικών υπηρεσιών. Οι συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις έχουν σηµειώσει επανειληµµένα ότι δεν υφίσταται κίνδυνος 

αποκλεισµού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες καθώς η P & O 

CYPRUS, δεν έχει την ικανότητα να αποκλείσει την πρόσβαση σε επαρκή βάση 

πελατών για παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών, πέραν της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC, καθώς το τερµατικό αντιπροσωπεύει ένα πολύ µικρό 

µέρος της ζήτησης για ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Κύπρο, τέτοιο ώστε η P & O 

CYPRUS να µην αποτελεί έναν «σηµαντικό πελάτη» για ασφαλιστικές υπηρεσίες. 

Επιπλέον, ακόµα και στην υποθετική περίπτωση που η P & O CYPRUS είχε την 

ικανότητα να αποκλείσει την πρόσβαση σε επαρκή βάση πελατών, δεν έχει το 

οικονοµικό κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο καθώς η πλειοψηφία των ασφαλιστικών 

συµβολαίων της P & O CYPRUS έχει υπαχθεί στην παγκόσµια πολιτική 

ασφαλιστικών συµβολαίων της τελικής µητρικής εταιρείας της και η DP WORLD Ltd 

δεν µοιράζεται τα κέρδη της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC από τις ασφαλιστικές 

δραστηριότητες. Εποµένως, η δηµιουργία της παρούσας κάθετης σχέσης δεν θα 

οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. 
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Εν κατακλείδι, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες υποστηρίζουν ότι τυχόν µη 

οριζόντιες επιπτώσεις της σχέσης µεταξύ του τερµατικού και της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC αναφορικά µε την αγορά λιµενικών υπηρεσιών  θα είναι 

αµελητέες και η συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

αποτελεσµατικό ανταγωνισµό.  

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ενεργώντας στο πλαίσιο του άρθρου 25(γ)(ii) του Νόµου έγιναν διαπραγµατεύσεις 

µεταξύ της Υπηρεσία και των συµµετεχουσών επιχειρήσεων σε σχέση µε τυχόν 

διαφοροποιήσεις στις περιστάσεις που δηµιουργούν τη συγκέντρωση που µπορεί να 

έχουν ως αποτέλεσµα την άρση των αµφιβολιών που είχαν διαπιστωθεί.   

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις έθεσαν µια σειρά από δεσµεύσεις 

και δήλωσαν την ετοιµότητα τους να τις αναλάβουν µε στόχο την άρση των 

αµφιβολιών που δηµιουργεί η υπό εξέταση συγκέντρωση, ως προς το συµβατό της 

µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά, ώστε να κηρυχθεί η υπό εξέταση 

συγκέντρωση συµβατή υπό την επιφύλαξη σχετικών δεσµεύσεων.   

Συγκεκριµένα, προς άρση των αµφιβολιών της Επιτροπής αναφορικά µε την 

παρούσα πράξη συγκέντρωσης τέθηκαν από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις οι 

ακόλουθες δεσµεύσεις µε σχετικές επιστολές µε ηµεροµηνίες 14 και 15 ∆εκεµβρίου 

2016. 

A. Οι προτεινόµενες δεσµεύσεις θα ισχύουν για όλη της περίοδο των 15 ετών που 

ισχύει η Συµφωνία Παραχώρησης, καθώς και για όλη τη διάρκεια της ενδεχόµενης 

ανανέωσης των 7 ετών. 

Β. Αναφορικά µε το θέµα της παρουσίας του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, 

τα Μέρη δεσµεύονται να τροποποιήσουν την Συµφωνία Κοινοπραξίας και το Ιδρυτικό 

Έγγραφο & Καταστατικό της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd έτσι ώστε: 

(i) Ο ∆ιευθυντής της GAP δεν θα έχει το δικαίωµα ψήφου επί οποιουδήποτε θέµατος, 

συµφωνίας ή προτεινόµενης συµφωνίας µε την Ρ&Ο MARITIME CYPRUS LTD στην 

οποία εταιρεία του Οµίλου Εταιρειών GAP έχει ουσιαστικό εµπορικό ενδιαφέρον 

(«Θέµα Σύγκρουσης Συµφέροντος»), 

(ii) Ο ∆ιευθυντής της GAP δεν θα επιτρέπεται να είναι παρών, να συµµετέχει σε 

οποιεσδήποτε συζητήσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

σε σχέση µε οποιοδήποτε Θέµα Σύγκρουσης Συµφέροντος ή να λαµβάνει 
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πληροφορίες από την Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd σε σχέση µε τέτοια θέµατα (βλέπε 

επίσης την δέσµευση 2 κατωτέρω), 

(iii) Σε σχέση µε τις παραγράφους (ι) και (ιι) πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής της GAP θα έχει 

την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο οποιοδήποτε Θέµα 

Σύγκρουσης Συµφέροντος πριν την έναρξη οποιοσδήποτε συνεδρίας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της οποίας η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει Θέµα Σύγκρουσης 

Συµφέροντος και κατά τη διάρκεια συνεδρίας όπου το Θέµα Σύγκρουσης 

Συµφέροντος εγείρεται άλλως πως. 

(iv) Για λόγους σαφήνειας, το γεγονός ότι ο ∆ιευθυντής της GAP δεν θα είναι παρών 

σε συνεδρίαση λόγω των όρων (i) ή (ii) ανωτέρω δεν θα επηρεάζει την απαρτία της 

συνεδρίασης και υπό αυτές τις περιστάσεις θα θεωρείται απαρτία σε συνεδρίαση εάν 

οποιοιδήποτε δύο (2) ∆ιευθυντές ή οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους είναι παρόντες. 

Ειδοποίηση για τη σύγκληση της συνεδρίασης θα δίδεται σε όλους τους ∆ιευθυντές 

ανεξαρτήτως του εάν η προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει Θέµα 

Σύγκρουσης Συµφέροντος ή όχι. 

(ν) Οι διατάξεις των παραγράφων (i) και (ii) ανωτέρω δεν θα ισχύουν όταν το σχετικό 

θέµα είναι «Θέµα Αποκλειστικά για Απόφαση από Μετόχους (Shareholder Reserved 

Matter)» ή «Θέµα Αποκλειστικά για Απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (Board 

Reserved Matter)». 

(vi) H ερµηνεία του όρου «ουσιαστικό εµπορικό ενδιαφέρον» ή/και «Θέµατα 

Σύγκρουσης Συµφερόντων» αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε θέµατα που αφορούν 

εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά 

µυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις εταιρείες της GAP 

Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις αγορές προηγούµενης 

(προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες 

θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο MARITIME CYPRUS LTD. 

(vii) Ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή 

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του (proxy, alternative Director, ως 

προβλέπεται στους όρους του Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus Ltd) θα τηρεί ενήµερο οποιοδήποτε πρόσωπο της Ρ&Ο Maritime 

Cyprus Ltd που είναι υπεύθυνο για τον καταρτισµό της ηµερήσιας διάταξης και των 

συνοδευτικών εγγράφων των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
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εταιρείας, σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητες της GAP Vassilopoulos Public Ltd οι 

οποίες ενδεχόµενα να σχετίζονται µε τις αγορές προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας 

(προµηθευτές) και επόµενης οικονοµικής βαθµίδας (πελάτες) από αυτές στις οποίες 

θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, και για τις οποίες ενδεχόµενα να 

προκύψουν «Θέµατα Σύγκρουσης Συµφερόντων», 

(viii) Όταν η ηµερήσια διάταξη της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus Ltd περιλαµβάνει «Θέµατα Σύγκρουσης Συµφερόντων», στη βάση 

της ενηµέρωσης που προβλέπεται στο σηµείο (vii), δεν θα παρέχονται ή/και 

κοινοποιούνται τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν τα θέµατα αυτά στον 

∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή σε οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του (proxy, alternative Director). 

(ix) Σε σχέση µε τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ρ&Ο Maritime Cyprus 

Ltd κατά τις οποίες συζητούνται «Θέµατα Σύγκρουσης Συµφερόντων», θα δίδονται 

στον ∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή σε οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του (proxy, alternative Director) τα πρακτικά της 

συνεδρίας από τα οποία θα έχει αποκρυβεί η οποιαδήποτε συζήτηση «Θεµάτων 

Σύγκρουσης Συµφερόντων» (Redacted form of Minutes). 

(x) Σε περίπτωση που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις αποφασίσουν ότι για τα 

«Θέµατα Σύγκρουσης Συµφερόντων», ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC, θα διορίσει ή θα εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο εκ 

µέρους της GAP Vassilopoulos Public Ltd για να παρίσταται στις Συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd αναφορικά µε τα 

θέµατα αυτά, τότε θα πρέπει να υποβληθεί δέσµευση ότι το εν λόγω πρόσωπο θα 

είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, το οποίο δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση ή αξίωµα σε 

εταιρείες της GAP Vassilopoulos Public Ltd. Το πρόσωπο αυτό δεν θα πρέπει να 

είναι το ίδιο µε αυτό που τυχόν να διορίζεται ως proxy, alternative Director, ως 

προβλέπεται στους όρους του Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου Ρ&Ο Maritime 

Cyprus Ltd. Επιπρόσθετα, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις θα 

παραδώσουν στην Επιτροπή σχετική γραπτή διαβεβαίωση του εν λόγω 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και/ή στη ∆ιευθυντική οµάδα των εταιρειών της GAP Vassilopoulos Public 

Ltd, ως ακολούθως: 
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«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) , ταυτότητας , που έχω οριστεί ως εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC 

για να συµµετάσχω στις Συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της εταιρείας Ρ&Ο 

Maritime Cyprus LTD, αναφορικά µε τα «Θέµατα Σύγκρουσης Συµφερόντων», δια της 

παρούσας διαβεβαιώνω ότι δεν κατέχω οποιαδήποτε Θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των εταιρειών της GAP Vassilopoulos Public Ltd και δεν συµµετέχω στη ∆ιευθυντική 

οµάδα αυτών και ούτε εργοδοτούµαι από αυτές.» 

 

Ηµεροµηνία: _/ _________ 2016 
 
 (Υπ.)                                                        » 
  

Επιπρόσθετα, θα υπογράfει και παραδοθεί στην Επιτροπή, γραπτή δέσµευση, του 

πιο πάνω αναφερόµενου εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ∆ιοικητικού 

Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ότι θα τηρεί και χειρίζεται πάντοτε 

ως άκρως εµπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτει στον ∆ιοικητικό Σύµβουλο της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή/και στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

εταιρειών της GAP Vassilopoulos Public Ltd, ως επίσης και στους υπαλλήλους και 

άλλους αντιπροσώπους αυτών ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, τις 

εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά 

µυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις εταιρείες της GAP 

Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις αγορές προηγούµενης 

(προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες 

θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime Cyprus LTD, και που θα περιέλθουν εις γνώση 

του ένεκα της συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ρ&Ο Maritime Cyprus 

LTD για τη συζήτηση των «Θεµάτων Σύγκρουσης Συµφερόντων». 

Το λεκτικό της δήλωσης θα είναι το ακόλουθο: 

«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) _____________ αρ. ταυτότητας ________________  ο 

οποίος/ η οποία συµµετέχω ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ∆ιοικητικού 

Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd δια της παρούσας δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω 

όπως τηρώ και χειρίζοµαι πάντοτε ως άκρως εµπιστευτικές και όπως µη αποκαλύπτω 

στον ∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και στα µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών της GAP Vassilopoulos Public Ltd, ως επίσης 

και στους υπαλλήλους και άλλους αντιπροσώπους αυτής ή/και σε οποιοδήποτε άλλο 
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πρόσωπο, τις οποιεσδήποτε εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές 

πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις 

ίδιες αγορές µε τις εταιρείες της GAP Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και 

σχετίζονται µε τις αγορές προηγούµενης (προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) 

οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime 

Cyprus Ltd, και που θα περιέλθουν εις γνώση µου ένεκα της συµµετοχής µου στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd για συζήτηση «Θεµάτων 

Σύγκρουσης Συµφερόντων». 

 

Ηµεροµηνία: _/ _________ 2016 
 
 (Υπ.)                                                        » 

Ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC δεν θα αποκτά καθ' 

οιονδήποτε τρόπο εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και 

επαγγελµατικά µυστικά ανταγωνιστικών εταιρειών της GAP Vasilopoulos Public Ltd, 

και τις οποίες θα κατέχει η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd και η Ρ&Ο Maritime Cyprus 

FZE, λόγω των δραστηριοτήτων τους ως αποτέλεσµα της Συµφωνίας Παραχώρησης. 

 

Το λεκτικό της δήλωσης θα είναι το ακόλουθο: 

«Ο υποφαινόµενος ___________________ , αρ, ταυτότητας ________________ ο 

οποίος συµµετέχω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, 

καθώς και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών της GAP Vassilopoulos Public 

Ltd, δια της παρούσας δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω ότι δεν θα αποκτώ καθ' 

οιονδήποτε τρόπο εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και 

επαγγελµατικά µυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις 

εταιρείες της GAP Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις 

αγορές προηγούµενης (προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας 

από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd. 

Ηµεροµηνία: _/ _________ 2016 
 
 (Υπ.)                                                        » 
 

Γ. Τα Μέρη θα εξασφαλίσουν ότι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, όπως οι Ελεγκτές της 

Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, θα ελέγχει ότι τηρούνται οι δεσµεύσεις που αναφέρονται 

στο Β(i)-(iv), (vii)-(x) ανωτέρω και θα ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή, ετησίως. 

∆. Σε σχέση µε την παράγραφο (∆), όπως αναφέρεται πιο κάτω, τα Μέρη δηλώνουν 

διατεθειµένα να προσφέρουν τις πιο κάτω δεσµεύσεις: 
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• Η Ρ&Ο Maritime Cyprus θα διεξάγει τις εργασίες της µέσω της παροχής 

υπηρεσιών, διευκολύνσεων και αγαθών σε µία βάση η οποία θα διασφαλίζει 

την απουσία διακρίσεων (arm’s length basis). Οι συναλλαγές που θα γίνονται 

µε διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις (arm’s length transactions) αφορούν τη 

πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, υποδοµές, διευκολύνσεις και αγαθά, 

την ποιότητα τους καθώς και τις ρυθµιζόµενες και µη ρυθµιζόµενες χρεώσεις. 

• Η Ρ&Ο Maritime Cyprus ειδικότερα δεσµεύεται ότι οποιαδήποτε συναλλαγή η 

οποία πραγµατοποιείται µε την GAP Vassilopoulos Public Limited ή µε 

οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της GAP, θα πραγµατοποιείται υπό όρους οι 

οποίοι διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms). 

• Η Ρ&Ο Maritime Cyprus δεσµεύεται να δηµοσιεύει τους τυποποιηµένους όρους 

και προϋποθέσεις και τα τυποποιηµένα τιµολόγια της (για ρυθµιζόµενες και µη 

ρυθµιζόµενες υπηρεσίες) στην ιστοσελίδα της. 

Ε. Σε σχέση µε την παράγραφο (Ε), τα Μέρη δηλώνουν διατεθειµένα να προσφέρουν την 

πιο κάτω αναθεωρηµένη δέσµευση, την οποία θεωρούν εναρµονισµένη µε την 

πρακτικής της κοινής αγοράς και η οποία είναι λογική από εµπορικής άποψης: 

Σε σχέση µε το σηµείο (∆) πιο πάνω, η Εταιρεία θα δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της 

διαδικασία/µηχανισµό για το χειρισµό παραπόνων, η εν λόγω διαδικασία / 

µηχανισµός θα πρέπει να δοθεί και στην Επιτροπή. 

Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία επίλυσης παραπόνων και διαφορών δεν επηρεάζει τις 

εξουσίες της Επιτροπής ως αυτές απορρέουν από τον Περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµο του 2014 καθώς και των Περί της Προστασίας 

του Ανταγωνισµού Νόµων του 2008 και 2014. 

ΣΤ. Η P&O Maritime FZE και η GAP Vassilopoulos Public (ως µητρικές εταιρείες της 

P&O Maritime Cyprus) θα λάβουν λογικά µέτρα για να εξασφαλίσει ότι η Ρ&Ο 

Maritime Cyprus θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη που θα προκαλέσει ή που θα 

µπορούσε να προκαλέσει την παραβίαση οποιονδήποτε υποχρεώσεων της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus που απορρέουν από τις δεσµεύσεις της. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

Α.Η παρουσία του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της P&O CYPRUS στην οποία ασκεί από 

κοινού έλεγχο η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και η DP World Ltd, και η 
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οποία θα κατέχει 100% της Επιχείρησης Στόχου, ενδέχεται να οδηγήσει σε 

εξάλειψη ή µείωση του ανταγωνισµού στις αγορές προηγούµενης ή επόµενης 

οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η P&O 

CYPRUS, καθότι ως αποτέλεσµα της συµµετοχής του εν λόγω ∆ιοικητικού 

Συµβούλου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της κοινής επιχείρησης, θα είναι σε θέση 

να λαµβάνει γνώση ή/και να αποκτά εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες 

πληροφορίες για τους ανταγωνιστές των εταιρειών της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC LTD. 

Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την Επιτροπή 

η κάθετη σχέση που προκύπτει µεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, και της Επιχείρησης Στόχου. Ειδικότερα 

εξετάστηκε κατά πόσο οι δεσµεύσεις που θα αναληφθούν από τις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις θα µειώνουν την πιθανότητα διαρροής εµπιστευτικών και/ή ευαίσθητων 

πληροφοριών που αφορούν τους ανταγωνιστές της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC.  

Η Επιτροπή, ενεργώντας µέσα στο πιο πάνω πλαίσιο, µελέτησε όλες τις θέσεις, 

απόψεις και επιχειρήµατα που τέθηκαν από αριθµό εταιρειών και φορέων της αγοράς 

καθώς και των στοιχείων που δόθηκαν από την Α.Λ.Κ. σε σχέση µε τον 

προγραµµατισµό και την διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την εξαγωγή ή/και 

εκφόρτωση από το πλοίο και παράδοση α) γενικού φορτίου και β) 

εµπορευµατοκιβωτίων που φτάνουν στο λιµάνι Λεµεσού καθώς και στη σχετική 

επικοινωνία µε τους εκάστοτε εµπλεκόµενους φορείς. Ακολούθως αξιολόγησε αυτά 

στη βάση του Νόµου και µέσα στο πλαίσιο που έχει τεθεί για την εξέταση ανάλογων 

θεµάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και στη βάση της ενωσιακής 

νοµολογίας. Επίσης, η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υποβληθέντων 

δεσµεύσεων, άντλησε καθοδήγηση από την Ανακοίνωση της Ε.Ε. για διορθωτικά 

µέτρα έτσι ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο οι δεσµεύσεις που προτείνονται από τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις αίρουν τις αµφιβολίες ως προς το συµβατό της 

συγκέντρωσης µε την αγορά. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι οποιοιδήποτε όροι αναληφθούν, έχοντας υπόψη της τη 

νοµολογία και την πολιτική γενικά της Ε.Ε.29 θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την αρχή 

της αναλογικότητας, θα πρέπει να εξαλείφουν την αντί-ανταγωνιστική ανησυχία, θα 

πρέπει να αποτελούν µία µόνιµη λύση, δεν θα πρέπει να εγείρουν οποιοδήποτε 

                                                        
29

 Βλέπε το Σύγγραμμα που φέρει τον τίτλο ‘European Merger Control Law, A Guide to the Merger Regulation’, 

Nicholas Levy, Εκδόσεις Lexis Nexis (2008), Κεφ. 18 , παρ. 18.04 (σελ.18-18 έως 18-24. 
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πρόβληµα ανταγωνισµού, θα πρέπει να µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά 

και να µην απαιτούν επιπλέον παρακολούθηση και/ή έλεγχο.  

Επί τούτου, η Επιτροπή σηµείωσε την απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 

Tetra Laval30, όπου το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι ήταν λάθος της Ε.Ε. να απορρίψει 

δεσµεύσεις συµπεριφοράς µε το αιτιολογικό ότι αντιπροσώπευαν µόνο µια υπόσχεση 

των συµµετεχουσών εταιρειών να απέχουν από το να εµπλακούν σε παράνοµη 

συµπεριφορά.  

Αναφορικά µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, 

καθοδηγητική είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Areva/ 

Urenco/ ETC JV31, όπου η Ε.Ε. κατέληξε ότι η δηµιουργία της κοινής επιχείρησης 

πιθανόν θα δηµιουργούσε κοινή δεσπόζουσα θέση των µητρικών επιχειρήσεων σε 

αγορά προηγούµενου σταδίου µέσω του συντονισµού της συµπεριφοράς τους µέσω 

της κοινής επιχείρησης. Ένας από τους όρους που τέθηκαν ήταν η υποχρέωση των 

µερών να ενδυναµώσουν τους «τοίχους προστασίας» (firewalls) ούτως ώστε να 

διασφαλίσουν ότι δεν µεταφέρεται στις µητρικές εταιρείες από την κοινή επιχείρηση ή 

αντίθετα οποιαδήποτε εµπορικά ευαίσθητη πληροφορία. 

Η σηµαντικότητα της µη ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των µητρικών εταιρειών 

διαφαίνεται και στην απόφαση της Ε.Ε. στην υπόθεση M.4760 Amadeus/Sabre/JV 

(Moneydirect), παρ. 25 όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

“The Commission has analysed closely the arrangements that will be put in 

place by Amadeus and Sabre to prevent anti-competitive information “spill-

over” to and from the JV. The Joint Venture Agreement specifies which types 

of information will be shared between Moneydirect, Amadeus and Sabre. No 

information that is not normally available to shareholders of a JV will be 

disclosed by Moneydirect to its parent companies. As a general rule, 

information obtained and produced by the JV will be treated as confidential 

and will not be made available to the parent companies. Amadeus’ and 

Sabre’s access to information will be limited to their own respective 

transactions. The parties state in the Joint Venture Agreement that they 

consider it paramount to keep confidential pricing and transaction information 

of the JV’s customers. The only persons from the parent companies that will 

be granted access to detailed information about customer’ payment 

                                                        
30

 Commission v. Tetra Lavsl (“Tetra Laval ECJ”), Case C-12/03 P, 2005 E.C.R. I-987. 
31

 Υπόθεση Μ.3099, Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηµ. 6/10/2003, παρ. 226-247 
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transactions will be employees formally seconded to the JV that do not have 

any sales or managing function within Amadeus or Sabre.” 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα όσα έχουν αναφερθεί από την Α.Λ.Κ. και τους 

διαφόρους φορείς της αγοράς θεωρεί ότι οι δεσµεύσεις που έχουν διατυπωθεί από 

τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά µε την τροποποίηση της JV Agreement 

και του Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου της P&O CYPRUS, περιορίζουν το 

ενδεχόµενο ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC να 

λαµβάνει γνώση ή να αποκτά ευαίσθητες πληροφορίες των υφιστάµενων ή 

δυνητικών ανταγωνιστών του τις οποίες ακολούθως να χρησιµοποιεί προς όφελος 

των εταιρειών στις οποίες είναι επίσης ∆ιοικητικός Σύµβουλος, µε κίνδυνο µείωσης ή 

εξάλειψης των σηµαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που δυνητικά θα ασκούσαν οι 

ανταγωνιστές του.  

Επισηµαίνεται ειδικότερα, η δέσµευση και υποχρέωση του ∆ιοικητικού Σύµβουλου 

της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC να γνωστοποιεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

P&O CYPRUS οποιοδήποτε θέµα για το οποίο εταιρεία του οµίλου του έχει 

ουσιαστικό εµπορικό ενδιαφέρον πριν την έναρξη της συνεδρίας και η άρση του 

δικαιώµατος ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων, η µη λήψη εγγράφων και πρακτικών 

συνεδριάσεων επί θεµάτων στα οποία έχει ουσιαστικό εµπορικό ενδιαφέρον, ως αυτό 

επίσης ορίζεται στις δεσµεύσεις και αφορά εµπιστευτικές και επιχειρηµατικές 

πληροφορίες ανταγωνιστών της GAP που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 

προηγούµενης ή επόµενης οικονοµικής βαθµίδας της αγορά που σχετίζεται µε τις 

δραστηριότητες της P&O CYPRUS. 

Επισηµαίνεται, περαιτέρω η ανάληψη δέσµευσης από µέρους του ∆ιοικητικού 

Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC να µην αποκτά καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο εµπιστευτικές πληροφορίες των ανταγωνιστών του που ενδεχόµενα να 

κατέχονται από την P&O CYPRUS, ή/και την εταιρεία P & O FZE, η οποία να είναι 

υπεύθυνη για την παροχή διαχειριστικών συµβουλευτικών υπηρεσιών στη βάση του 

Management Service Agreement.  

∆εν πρέπει επίσης να αγνοείται η υποχρέωση των ∆ιοικητικών Συµβούλων που 

πηγάζει από τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113, άρθρο 191: 

«αποτελεί καθήκον συµβούλου εταιρείας που έχει συµφέρον µε οποιοδήποτε 

τρόπο, είτε αµέσως είτε εµµέσως, σε σύµβαση ή προτεινόµενη σύµβαση µε την 

εταιρεία να δηλώσει τη φύση του συµφέροντός του στη συνεδρίαση των 

συµβούλων της εταιρείας».  
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Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάληψη δέσµευσης από µέρους της 

P&O CYPRUS ότι θα διεξάγει τις εργασίες της παροχής υπηρεσιών, διευκολύνσεων 

και αγαθών, χωρίς διακρίσεις και ότι οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία 

πραγµατοποιείται µε την εταιρεία G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή µε 

οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, θα πραγµατοποιείται υπό όρους οι οποίοι 

διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων, αίρει τις αµφιβολίες που είχαν διατυπωθεί 

από µέρους της Επιτροπής αφού διασφαλίζεται ότι P&O CYPRUS θα διεξάγει τις 

εργασίες της στην απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) µεταξύ των χρηστών του 

Λιµανιού.  

Περαιτέρω, η δηµοσίευση των τυποποιηµένων όρων και προϋποθέσεων και 

τιµολόγιών της (για ρυθµιζόµενες και µη ρυθµιζόµενες υπηρεσίες) στην ιστοσελίδα 

της, και η δέσµευση της P&O CYPRUS να πληροφορεί την αγορά για τον µηχανισµό 

εκπτώσεων (rebate mechanism) Μέρος 3 Κατάλογος 7 της Σύµβασης 

Παραχώρησης, σε συνδυασµό µε τη δέσµευση για την απουσία διακρίσεων, 

αντιµετωπίζει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους Ναυτικούς Πράκτορες σε 

σχέση µε την ενδεχόµενη προνοµιακή µεταχείριση των εταιρειών της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC και ενισχύει τη διαφάνεια. 

Τέλος, η Επιτροπή κρίνει ότι η δέσµευση της P&O CYPRUS για δηµοσίευση στην 

ιστοσελίδα της διαδικασίας και µηχανισµού χειρισµού παραπόνων που να αφορούν 

τα θέµατα διαφάνειας και µη διάκρισης τόσο σε σχέση µε την παροχή πρόσβασης σε 

υπηρεσίες, υποδοµές διευκολύνσεις και αγαθά, όσο και σε σχέση µε την ποιότητα 

αυτών καθώς και τις ρυθµιζόµενες και µη ρυθµιζόµενες χρεώσεις, διασφαλίζει την 

αποτελεσµατικότητα των δεσµεύσεων αυτών. 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει πως όπως έχει σηµειωθεί και από τις ίδιες τις 

συµµετέχουσες επιχειρήσεις, η υιοθέτηση µηχανισµού επίλυσης διαφορών δεν 

επηρεάζει τις εξουσίες της Επιτροπής, ως αυτές απορρέουν από τον περί Ελέγχου 

των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµο του 2014, και τους περί της Προστασίας 

του Ανταγωνισµού Νόµους του 2008 και 2014. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή, λαµβάνοντας όλα τα πιο πάνω, έχει την άποψη ότι οι 

δεσµεύσεις που προτίθενται να αναλάβουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

αναφορικά µε τις διατυπωθείσες ανησυχίες αντιµετωπίζουν τις ανησυχίες που 

εκφράστηκαν από τους ναυτικούς πράκτορες, στοχεύουν στην αποφυγή απόκτησης 

ευαίσθητων επιχειρηµατικών πληροφοριών από µέρους της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC, προς αποφυγή και αποτροπή του ενδεχοµένου να 
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τεθούν σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση οι ανταγωνιστές της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC.  

(Β) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών εκ µέρους της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC προς τη P&O CYPRUS ενδέχεται να παρακωλύσει 

σε σηµαντικό βαθµό τον ανταγωνισµό στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιείται η G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, λόγω του ενδεχόµενου 

να λαµβάνει γνώση και να αποκτά ευαίσθητες ή/και εµπιστευτικές 

πληροφορίες των ανταγωνιστών της G.A.P VASSILOPOULOS PUBLIC. 

Η συµφωνία για παροχή υπηρεσιών έχει υπογραφεί µεταξύ της P&O CYPRUS και 

της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC. Όπως υπέδειξαν οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες, συνάπτοντας την εν λόγω συµφωνία παροχής υπηρεσιών, η 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC θα µοιραστεί την εµπειρία της τοπικής αγοράς µε 

την P&O CYPRUS. 

Σύµφωνα µε τον όρο 5.1 της Συµφωνίας Παροχής Υπηρεσιών:  

«The Service Provider shall, during the Operating Period, provide the 

Services outlined in Schedule 1».  

Στο Schedule 1 της συµφωνίας παροχής υπηρεσιών, περιγράφονται όλες οι 

υπηρεσίες που στην πλειοψηφία τους είναι συµβουλευτικές, τις οποίες θα παρέχει η 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC προς την P&O CYPRUS. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει επίσης, ότι οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις αναλαµβάνουν δέσµευση ότι θα διαγραφούν ή/και τροποποιηθούν από 

την υπό αναφορά Συµφωνία Συµβουλευτικών Υπηρεσιών όροι οι οποίοι σχετίζονται 

µε υπηρεσίες και δραστηριότητες της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και που 

ενδεχόµενα, ένεκα των εν λόγω υπηρεσιών της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC 

να είναι σε θέση να λαµβάνει γνώση ή και να αποκτά ευαίσθητες ή επιχειρηµατικές 

πληροφορίες για τους ανταγωνιστές των εταιρειών της. 

Αναφορικά µε την Συµφωνία Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, η Επιτροπή παρατηρεί ότι 

σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις, οι όροι της εν λόγω συµφωνίας που 

δεν θα αφαιρεθούν ή τροποποιηθούν δεν σχετίζονται µε στρατηγικές αποφάσεις ή 

ευαίσθητες πληροφορίες της που θα έχει στην κατοχή P&O CYPRUS  λόγω της 

δραστηριοποίησης της στο τερµατικό σταθµό πολλαπλών χρήσεων (LOT 3). 

Ειδικότερα, θα παραµείνουν όροι που στην πλειοψηφία τους, σύµφωνα µε τις 

συµµετέχουσες εταιρείες, είναι µηχανικής φύσεως και δεν σχετίζονται µε στρατηγικές 

αποφάσεις ή ευαίσθητές πληροφορίες της P&O CYPRUS. Επίσης, θα διατηρηθούν 
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οι όροι που σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεν 

σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC.  

Η Επιτροπή κρίνει ότι οι δεσµεύσεις που έχουν διατυπωθεί από τις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις αναφορικά µε την τροποποίηση της Συµφωνίας Συµβουλευτικών 

Υπηρεσιών µεταξύ της P&O CYPRUS και της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC 

περιορίζουν το ενδεχόµενο, ένεκα της εν λόγω Συµφωνίας να λαµβάνεται γνώση ή να 

αποκτούνται ευαίσθητες πληροφορίες των υφιστάµενων ή δυνητικών ανταγωνιστών 

του οι οποίες ακολούθως να χρησιµοποιούνται προς όφελος των εταιρειών της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, µε κίνδυνο µείωσης ή εξάλειψης των σηµαντικών 

ανταγωνιστικών πιέσεων που δυνητικά θα ασκούσαν οι ανταγωνιστές του.  

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, έχει την άποψη ότι οι 

δεσµεύσεις που προτίθενται να αναλάβουν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

αναφορικά µε τις διαπιστωθείσες ανησυχίες είναι συναφείς µε τις θέσεις των 

Ναυτιλιακών Πρακτόρων στοχεύουν στην αποφυγή απόκτησης ή/και µεταφοράς 

ευαίσθητων πληροφοριών µεταξύ της κοινής επιχείρησης και της ιδρυτικής της 

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC, προς αποφυγή και αποτροπή του να τίθενται οι 

ανταγωνιστές της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC σε µειονεκτική θέση.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή υπό το φως όλων των ανωτέρω, και αξιολογώντας την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση καταλήγει στη διαπίστωση ότι οι ανησυχίες της για το δυνητικό 

αποτέλεσµα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αίρονται µε τις προαναφερθείσες 

δεσµεύσεις. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόµου, 

αποφάσισε οµόφωνα να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συµβατή µε 

τη λειτουργία του ανταγωνισµού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων 

δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε σχέση µε 

την απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, διαχείρισης, λειτουργίας και 

εκµετάλλευσης των Λιµενικών Υπηρεσιών (LOT 2) του λιµανιού Λεµεσού: 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

A. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ/ ΟΡΙΣΜΟΙ  
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(i) Οι όροι «ουσιαστικό εµπορικό ενδιαφέρον» ή/και «Θέµατα Σύγκρουσης 

Συµφερόντων» που χρησιµοποιούνται στο κείµενο των δεσµεύσεων 

αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε θέµατα που αφορούν εµπιστευτικές ή/και 

ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις εταιρείες της G.A.P. 

Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις αγορές 

προηγούµενης (προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας 

από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η P & O Maritime Cyprus Ltd. 

(ii) Οι όροι µε Κεφαλαία γράµµατα που δεν ορίζονται έχουν το ίδιο νόηµα µε 

αυτούς στη Συµφωνία Παραχώρησης, στη Συµφωνία Κοινοπραξίας και στο 

Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της P & O Maritime Cyprus Ltd, ανάλογα µε 

την περίπτωση. 

 

Β. Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δεσµεύονται να τροποποιήσουν τη Συµφωνία 

Κοινοπραξίας και το Ιδρυτικό Έγγραφο & Καταστατικό της P & O Maritime Cyprus 

Ltd, έτσι ώστε: 

(i) Ο ∆ιευθυντής της G.A.P. Vassilopoulos Marine Port Services Limited32, 

(∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC), δεν θα έχει το 

δικαίωµα ψήφου επί οποιουδήποτε θέµατος, συµφωνίας ή προτεινόµενης 

συµφωνίας µε την P & O Maritime Cyprus Ltd στα οποία, εταιρεία του Οµίλου 

Εταιρειών GAP έχει ουσιαστικό εµπορικό ενδιαφέρον («Θέµα Σύγκρουσης 

Συµφερόντων»), 

(ii) Ο ∆ιευθυντής της G.A.P. Vassilopoulos Marine Port Services Limited, (∆ιοικητικός 

Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC), δεν θα επιτρέπεται να είναι 

παρών, να συµµετέχει σε οποιεσδήποτε συζητήσεις κατά τη διάρκεια 

συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της P & O Maritime Cyprus Ltd σε 

σχέση µε οποιοδήποτε Θέµα Σύγκρουσης Συµφερόντων ή να λαµβάνει 

πληροφορίες από την Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd σε σχέση µε τέτοιο θέµα, 

(iii) Για λόγους σαφήνειας, το γεγονός ότι ο ∆ιευθυντής της G.A.P. Vassilopoulos 

Marine Port Services Limited δεν θα είναι παρών σε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd λόγω των όρων Β(i) ή (ii) ανωτέρω 

                                                        
32

 Επισηµαίνεται ότι µε τον όρο ∆ιευθυντής οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναφέρονται στον ∆ιοικητικό 
Σύµβουλο της εταιρείας P & O Maritime Cyprus Ltd, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει την ιδρυτική εταιρεία 
G.A.P. Vassilopoulos Marine Port Services Limited.  
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δεν θα επηρεάζει την απαρτία της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

υπό αυτές τις περιστάσεις θα θεωρείται απαρτία σε συνεδρίαση εάν 

οποιοιδήποτε δύο (2) ∆ιευθυντές ή οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους είναι 

παρόντες. Ειδοποίηση για τη σύγκληση της συνεδρίασης θα δίδεται σε όλους 

τους ∆ιευθυντές ανεξαρτήτως του εάν η προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη 

περιλαµβάνει Θέµα Σύγκρουσης Συµφερόντων ή όχι. 

(iν) Οι διατάξεις των παραγράφων Β(i) και (ii) ανωτέρω δεν θα ισχύουν όταν το 

σχετικό θέµα αφορά «Θέµα Αποκλειστικά για Απόφαση από Μετόχους 

(Shareholder Reserved Matter)» ή «Θέµα Αποκλειστικά για Απόφαση από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο (Board Reserved Matter)». 

(v) Ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή οποιοσδήποτε 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του (proxy, alternative Director, ως 

προβλέπεται στους όρους του Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus Ltd) δεσµεύεται ότι θα τηρεί ενήµερο οποιοδήποτε πρόσωπο 

της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd που είναι υπεύθυνο για τον καταρτισµό της 

ηµερήσιας διάταξης και των συνοδευτικών εγγράφων των συνεδριάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, σε σχέση µε όλες τις δραστηριότητες της 

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd οι οποίες να σχετίζονται µε τις αγορές 

προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας (προµηθευτές) και επόµενης οικονοµικής 

βαθµίδας (πελάτες) από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime 

Cyprus Ltd, και για τις οποίες ενδεχόµενα να προκύψει Θέµα Σύγκρουσης 

Συµφερόντων. 

(vi) Όταν η ηµερήσια διάταξη της συνεδρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus Ltd περιλαµβάνει Θέµα Σύγκρουσης Συµφερόντων, στη βάση 

της ενηµέρωσης που προβλέπεται στο σηµείο Β(v), δεν θα παρέχονται ή/και 

κοινοποιούνται τα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν τα θέµατα αυτά στον 

∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή σε οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του (proxy, alternative Director). 

(vii) Σε σχέση µε τις παραγράφους Β(i) και (ii) πιο πάνω, ο ∆ιευθυντής της G.A.P. 

Vassilopoulos Marine Port Services Limited, (∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC), θα έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd οποιοδήποτε Θέµα 

Σύγκρουσης Συµφερόντων πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της οποίας η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει Θέµα 
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Σύγκρουσης Συµφερόντων και κατά τη διάρκεια συνεδρίας όπου το Θέµα 

Σύγκρουσης Συµφερόντων εγείρεται άλλως πως. 

(viii) Σε σχέση µε τις συνεδρίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ρ&Ο Maritime Cyprus 

Ltd κατά τις οποίες συζητείται Θέµα Σύγκρουσης Συµφερόντων, θα δίδονται στον 

∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC ή σε οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του (proxy, alternative Director) τα πρακτικά της 

συνεδρίας από τα οποία θα έχει αποκρυβεί η οποιαδήποτε συζήτηση Θέµατος 

Σύγκρουσης Συµφερόντων (Reducted form of Minutes). 

(ix) Σε περίπτωση που οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις αποφασίσουν ότι για το Θέµα 

Σύγκρουσης Συµφερόντων, ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC θα διορίσει ή θα εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο εκ 

µέρους της G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd για να παρίσταται στις συνεδριάσεις 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd αναφορικά 

µε τα θέµατα αυτά, τότε θα πρέπει να υποβληθεί δέσµευση ότι το εν λόγω 

πρόσωπο θα είναι ανεξάρτητο πρόσωπο, το οποίο δεν κατέχει οποιαδήποτε 

θέση ή αξίωµα σε εταιρείες της G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd. To πρόσωπο 

αυτό δεν θα πρέπει να είναι το ίδιο µε αυτό που τυχόν να διορίζεται ως proxy, 

alternative Director, ως προβλέπεται στους όρους του Καταστατικού και 

Ιδρυτικού Εγγράφου της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd.  

Ως εκ τούτου, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσµεύονται ότι 

σε τέτοια περίπτωση θα υπογράφεται γραπτή διαβεβαίωση του εκάστοτε 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC ότι δεν κατέχει οποιαδήποτε θέση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και/ή στη ∆ιευθυντική οµάδα των εταιρειών της GAP Vassilopoulos 

Public Ltd. Η γραπτή δήλωση θα τηρείται στα αρχεία της εταιρείας, ενώ 

αντίγραφο αυτής να διαβιβάζεται στην Επιτροπή µε την Έκθεση που 

προβλέπεται στο σηµείο Γ των ∆εσµεύσεων. Το λεκτικό της δήλωσης του πιο 

πάνω αναφεροµένου εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ∆ιοικητικού 

Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC θα είναι το ακόλουθο:  

 «Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η)…………., αρ. ταυτότητας…………., που έχω οριστεί 

ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC για να συµµετέχω στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, αναφορικά µε το Θέµα 

Σύγκρουσης Συµφερόντων, δια της παρούσας διαβεβαιώνω ότι δεν κατέχω 

οποιαδήποτε Θέση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιρειών της G.A.P. 
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Vassilopoulos Public Ltd και δεν συµµετέχω στη ∆ιευθυντική οµάδα αυτών και 

ούτε εργοδοτούµαι από αυτές.» 

Ηµεροµηνία:  ____ /___/2017 

(Υπ.)-----------------------------» 

Επιπρόσθετα, να υπογραφεί γραπτή δέσµευση, του πιο πάνω αναφερόµενου 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC ότι θα τηρεί και χειρίζεται πάντοτε ως άκρως 

εµπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτει στον ∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC ή/και στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

εταιρειών της G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, ως επίσης και στους υπαλλήλους και 

άλλους αντιπροσώπους αυτών ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, τις 

εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά 

µυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις εταιρείες της 

G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις αγορές 

προηγούµενης (προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας από 

αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, και που θα 

περιέλθουν εις γνώση του ένεκα της συµµετοχής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd για τη συζήτηση των Θεµάτων Σύγκρουσης Συµφερόντων. 

Η γραπτή δήλωση θα τηρείται στα αρχεία της Εταιρείας, ενώ αντίγραφο αυτής να 

διαβιβάζεται στην Επιτροπή µε την Έκθεση που προβλέπεται στο σηµείο Γ των 

∆εσµεύσεων. Το λεκτικό της δήλωσης του πιο πάνω αναφεροµένου 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. 

VASSILOPOULOS PUBLIC θα είναι το ακόλουθο:  

«Ο/Η υποφαινόµεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας  _______________ ο 

οποίος/ η οποία συµµετέχω ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του ∆ιοικητικού 

Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd δια της παρούσας δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω 

όπως τηρώ και χειρίζοµαι πάντοτε ως άκρως εµπιστευτικές και όπως µη αποκαλύπτω 

στον ∆ιοικητικό Σύµβουλο της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και στα µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών της G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, ως 

επίσης και στους υπαλλήλους και άλλους αντιπροσώπους αυτής ή/και σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, τις οποιεσδήποτε εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες 

επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις εταιρείες της G.A.P. Vassilopoulos Public 

Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις αγορές προηγούµενης (προµηθευτές) και 
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επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας από αυτές στις οποίες θα 

δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, και που θα περιέλθουν εις γνώση µου 

ένεκα της συµµετοχής µου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd 

για συζήτηση Θεµάτων Σύγκρουσης Συµφερόντων. 

Ηµεροµηνία:___/___2017 

(Υπ.)-----------------------------» 

Αντίγραφο της τροποποιηµένης Συµφωνίας Κοινοπραξίας υπογραµµένη από τις 

Συµµετέχουσες Επιχειρήσεις να παραδοθεί στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 

27/1/2017.  

Αντίγραφο της αίτησης που θα υποβληθεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο 

Παραλήπτη για τροποποίηση του Καταστατικού και Ιδρυτικού Έγγραφου της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus Ltd, µε τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής, να παραδοθεί στην 

Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 27/1/2017.  

Αντίγραφο του πιστοποιητικού του Έφορου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη σε 

σχέση µε την τροποποίηση του Καταστατικού και Ιδρυτικού Έγγραφου της Ρ&Ο 

Maritime Cyprus Ltd, να παραδοθεί στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 

31/3/2017. 

(x) Ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC δεσµεύεται ότι 

δεν θα αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες 

επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και επαγγελµατικά µυστικά ανταγωνιστικών εταιρειών 

της G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, και τις οποίες θα κατέχει η Ρ&Ο Maritime 

Cyprus Ltd και η Ρ&Ο Maritime Cyprus FZE, λόγω των δραστηριοτήτων τους ως 

αποτέλεσµα της Συµφωνίας Παραχώρησης. Ως εκ τούτου, ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος 

της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC δεσµεύεται να υπογράψει γραπτή δήλωση το 

λεκτικό της οποίας θα είναι το ακόλουθο:  

«Ο υποφαινόµενος _____________________ , αρ, ταυτότητας ______________ ο 

οποίος συµµετέχω στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, 

καθώς και στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών της G.A.P. Vassilopoulos Public 

Ltd, δια της παρούσας δεσµεύοµαι και αναλαµβάνω ότι δεν θα αποκτώ καθ' 

οιονδήποτε τρόπο εµπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηµατικές πληροφορίες ή/και 

επαγγελµατικά µυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές µε τις 

εταιρείες της GAP Vassilopoulos Public Ltd (ανταγωνιστές), και σχετίζονται µε τις 

αγορές προηγούµενης (προµηθευτές) και επόµενης (πελάτες) οικονοµικής βαθµίδας 

από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd. 
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Ηµεροµηνία:-------/-------/2017 

(Υπ.)-----------------------------» 

Το λεκτικό της δήλωσης του ∆ιοικητικού Συµβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS 

PUBLIC να παραδοθεί στην Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 27/1/2017. 

 

Γ. Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις να διασφαλίσουν ότι, 

ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, όπως οι Ελεγκτές της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd, θα 

ελέγχει ότι τηρούνται οι δεσµεύσεις που αναφέρονται στο B(i)-(iii), (v)-(x) ανωτέρω. 

Το ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο να ενηµερώνει την Επιτροπή για την τήρηση των εν 

λόγω δεσµεύσεων, το αργότερο µέχρι την 31 Μαρτίου εκάστου έτους, σε σχέση 

µε το προηγούµενο έτος. 

 

∆. Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσµεύονται ότι: 

(i) Η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd θα διεξάγει τις εργασίες της µέσω της παροχής 

υπηρεσιών, διευκολύνσεων και αγαθών σε µία βάση η οποία θα 

διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length basis). Οι συναλλαγές 

που θα γίνονται χωρίς διακρίσεις (arm’s length transactions) αφορούν την 

πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, υποδοµές, διευκολύνσεις και 

αγαθά, την ποιότητα τους, καθώς και τις ρυθµιζόµενες και µη 

ρυθµιζόµενες χρεώσεις. 

(ii) Η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd ειδικότερα δεσµεύεται ότι οποιαδήποτε 

συναλλαγή η οποία πραγµατοποιείται µε την G.A.P. Vassilopoulos Public 

Limited ή µε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της G.A.P. Vassilopoulos 

Public Limited, θα πραγµατοποιείται υπό όρους οι οποίοι διασφαλίζουν 

την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms). 

(iii) Η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd δεσµεύεται να δηµοσιεύει τους τυποποιηµένους 

όρους και προϋποθέσεις και τον τιµοκατάλογό της (για ρυθµιζόµενες και 

µη ρυθµιζόµενες χρεώσεις) στην ιστοσελίδα της. 

 

E. Σε σχέση µε το σηµείο ∆ πιο πάνω, οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις δεσµεύονται ότι η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd θα δηµοσιεύσει τη 

διαδικασία και/ή τον µηχανισµό για το χειρισµό παραπόνων, στην ιστοσελίδα της το 
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αργότερο µέχρι τις 27/1/2017 και ταυτόχρονα θα ενηµερώσει την Επιτροπή περί 

τούτου.  

Η διαδικασία επίλυσης παραπόνων και διαφορών δεν επηρεάζει τις εξουσίες της 

Επιτροπής ως αυτές απορρέουν από τον Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόµο του 2014 καθώς και τους περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισµού Νόµων του 2008 και 2014. 

 

ΣΤ. Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσµεύονται να 

τροποποιήσουν την Συµφωνία Συµβουλευτικών Υπηρεσιών µεταξύ της G.A.P. 

Vassilopoulos Public Limited και της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd για να αντιµετωπιστεί 

η ανησυχία ότι οι εταιρείες του οµίλου G.A.P. µπορεί να επηρεάσουν τις στρατηγικές 

αποφάσεις της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd ή να αποκτήσουν ευαίσθητες πληροφορίες 

αναφορικά µε έναν ανταγωνιστή του οµίλου GAP, ως ακολούθως: 

Τίτλος/ περιγραφή/ πλήρες κείµενο  (ανάλογα 

µε την περίπτωση) 

∆έσµευση ως προς τις ενέργειες που θα 

αναληφθούν 

Όρος 4 της Συµφωνίας Συµβουλευτικών 

Υπηρεσιών 

 […] 

Τροποποίηση του όρου 4 της Συµφωνίας 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών ως 

υποδεικνύεται στην αριστερή στήλη, ώστε να 

αποκλείεται ρητώς η διαβίβαση 

οποιασδήποτε ευαίσθητης πληροφορίας που 

σχετίζεται µε ανταγωνιστή της εταιρείας του 

οµίλου G.A.P.. 

Schedule 1 Services της Συµφωνίας Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 

1. Post-award services (unless expressly not required by the Employer) 

[…] Τροποποίηση του όρου (1) (d) της 

Συµφωνίας Συµβουλευτικών Υπηρεσιών ως 

υποδεικνύεται στην αριστερή στήλη, ώστε να 

αποκλείεται η συµµετοχή της G.A.P. 

Vassilopoulos Public Limited σε 

οποιεσδήποτε συζητήσεις µε τοπικούς 

προµηθευτές, ώστε τυχόν πληροφορίες που 

αφορούν τοπικούς προµηθευτές να µην 
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κοινοποιούνται στη G.A.P. Vassilopoulos 

Public Limited. 

[…] ∆ιαγραφή του όρου 1(f) της Συµφωνίας 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. 

[…] ∆ιαγραφή του όρου 1(h) της Συµφωνίας 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. 

        2. Additional local services if expressly required by the Employer and the Service 

Provider has the relevant capability. 

[…] ∆ιαγραφή του όρου 2(a) της Συµφωνίας 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. 

[…] ∆ιαγραφή του όρου 2(b) της Συµφωνίας 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. 

 

[…] ∆ιαγραφή του όρου 2(c) της Συµφωνίας 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών. 

 

Η Συµφωνία Συµβουλευτικών Υπηρεσιών, να τροποποιηθεί, υπογραφεί και 

παραδοθεί στην (αντίγραφο αυτής) Επιτροπή το αργότερο µέχρι τις 27/1/2017. 

 

Ζ. Η P&O Maritime FZE και η G.A.P. Vassilopoulos Public Limited (ως µητρικές 

εταιρείες της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd) δεσµεύονται ότι θα λάβουν λογικά µέτρα για 

να διασφαλίσουν ότι η Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη 

που θα προκαλέσει ή που θα µπορούσε να προκαλέσει την παραβίαση 

οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της Ρ&Ο Maritime Cyprus Ltd που απορρέουν από τις 

δεσµεύσεις που έχει αναλάβει και οι οποίες καταγράφονται ανωτέρω. 

 

Η. Όλες οι προτεινόµενες δεσµεύσεις ισχύουν για όλη την περίοδο των 15 ετών που 

ισχύει η Συµφωνία Παραχώρησης, καθώς και για όλη τη διάρκεια της ενδεχόµενης 

ανανέωσης των 7 ετών. 

Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δυνάµει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόµου, σε 

περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρµογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που 
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επιβάλλεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 28(1)(α) του Νόµου, η 

Επιτροπή δύναται να επιβάλει χρηµατική ποινή µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του 

συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αµέσως 

προηγούµενο της συγκέντρωσης οικονοµικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό 

πρόστιµο µέχρι €8,000 για κάθε ηµέρα που συνεχίζεται η παράβαση. 

Τέλος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι δυνάµει του άρθρου 45 του Νόµου, η Επιτροπή 

δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά µε τη 

συµβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην 

αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει - 

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες 

πληροφορίες αναφορικά µε τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον 

αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συµµετέχοντα της 

συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ή 

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συµµετέχοντες της 

συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται. 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


