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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 9/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.018.34 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης 

αφενός από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά και την Alpha Media Group Ltd και 

αφετέρου από την Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, με σκοπό την 

απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Alpha Δορυφορική 

Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου,            Πρόεδρος 

κ.  Άριστος Αριστείδου Παλούζας,            Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης,             Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς                       Μέλος 

κ. Πολυνείκης Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 22 Φεβρουαρίου 2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») 

στις 21/12/2018, αφενός από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά και την Alpha Media Group 

Ltd και αφετέρου από την εταιρεία Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία ο Δημήτρης 

Κοντομηνάς και οι εταιρείες Alpha Media Group Ltd και Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια 

Κορίνθου ΑΕ θα δημιουργήσουν κοινή επιχείρηση (στο εξής η «Νέα εταιρεία»/ Nevine 
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Holdings Limited), με σκοπό την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών Alpha 

Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος 

ΑΕ.    

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα συγκέντρωση είναι οι ακόλουθοι: 

1.  Ο Δημήτρης Κοντομηνάς που είναι επιχειρηματίας, ο οποίος ελέγχει μεταξύ 

άλλων και την SIXOMEN LIMITED, η οποία είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

SIXOMEN LIMITED αποτελεί εταιρεία συμμετοχών, ελέγχει, μεταξύ άλλων (α) 

κατά 99,95% την Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ, και (β) κατά 100% την Alpha 

Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ. 

2.  Η Alpha Media Group Ltd που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί 

εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει μεταξύ άλλων και κατά 100% την εταιρεία 

Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ. Η Alpha Media Group Ltd ελέγχεται από την 

κα Μαρία Κοντομηνά. 

 

3.  Η Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ που είναι εταιρεία εισηγμένη 

στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του 

ομώνυμου ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

 διύλιση πετρελαίου (κυρίως αργού) και παραγωγή πετρελαίου (θέρμανσης, 

κίνησης, ναυτιλίας), βασικά έλαια λιπαντικών, άσφαλτο, υγραέρια, καύσιμα 

αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζίνες, 

 χονδρική και λιανική εμπορία προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, 

 παραγωγή, χονδρική και λιανική εμπορία λιπαντικών, 

 διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, 

 λειτουργία του συστήματος ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», 

 ενέργεια, 

 χημικά, 
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 προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου σε πελάτες - τελικούς 

καταναλωτές και 

 ναυτιλία. 

4.    Η Nevine Holdings Limited που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία 

συμμετοχών, η οποία σήμερα είναι ανενεργός και της οποίας η λειτουργία σε 

σχέση με τη σκοπούμενη συναλλαγή είναι να αποτελέσει το όχημα μέσω του 

οποίου θα συμμετέχουν οι μετόχοι, ήτοι οι Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια 

Κορίνθου ΑΕ, Alpha Media Group Ltd και Δημήτρης Κοντομηνάς, στις Alpha 

Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική 

Κρόνος ΑΕ.  

Το 100% των μετοχών της Nevine Holdings Limited κατέχει η Seilla Enterprises 

Limited, που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι εταιρεία συμμετοχών που μέχρι σήμερα δεν έχει 

πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών. 

5. Ο Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελείται από τις επιχειρήσεις 

Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική 

Κρόνος ΑΕ. 

6.  Η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα 

με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί ως αδειοδοτημένος 

πάροχος επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης 

πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχόμενου 

(ιδιοκτησιακός φορέας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ALPHA), 

δυνάμει της υπ. αρ. 106/2018 απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης. Η εν λόγω επιχείρηση ελέγχεται από την Alpha Media Group Ltd 

και στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της παράγει (είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων 

– εκτελεστών παραγωγής) τηλεοπτικά προγράμματα, είτε εξασφαλίζει τηλεοπτικά 

δικαιώματα μετάδοσης και εκμετάλλευσης εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου 

(από παραγωγούς ή εν γένει δικαιούχους), προς ένταξη και μετάδοση αυτών μέσω 

του τηλεοπτικού προγράμματος υπό το λογότυπο A (ALPHA), το οποίο μεταδίδεται 

πανελλαδικώς καταρχάς σε ελεύθερη λήψη μέσω επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής. 

Η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ εκμεταλλεύεται εμπορικά το μεταδιδόμενο 

πρόγραμμα: 
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α) μέσω διάθεσης διαφημιστικού χρόνου καθώς και μέσω παροχής άλλων 

υπηρεσιών ένταξης εμπορικών οπτικοακουστικών ανακοινώσεων 

(χορηγίες, τοποθέτηση προϊόντος, τηλεπωλήσεις), στο πλαίσιο του 

προγράμματος κατά την οικεία νομοθεσία, 

β) μέσω διάθεσης του προγράμματος προς ένταξη, ως σύνολο, σε 

πλατφόρμες συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, στην Ελλάδα, 

υπό το αυτό λογότυπο (A) και εκτός Ελλάδος (υπό το λογότυπο ASAT) 

και 

γ) μέσω χορήγησης δικαιώματος αναμετάδοσης μέρους του 

προγράμματος του A σε ελεύθερη λήψη στην Κύπρο από τον 

αδειοδοτημένο, από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, πάροχο 

υπηρεσιών οπτικοακουστικών  μέσων - τηλεοπτικό οργανισμό με 

διακριτικό τίτλο ALPHA Κύπρου. 

Επίσης, στο πλαίσιο των εν γένει δραστηριοτήτων της, η Alpha Δορυφορική 

Τηλεόραση ΑΕ διανέμει το πρόγραμμα του A ως σύνολο και ως μεμονωμένο 

περιεχόμενο επιμέρους προγραμμάτων, μέσω διαδικτύου (είτε απευθείας (live 

streaming), είτε ως θέαση κατά παραγγελία (video on demand)), εκμεταλλευόμενη 

εμπορικά τη διανομή αυτή μέσω της εισαγωγής διαφημιστικών μηνυμάτων, στο 

αντίστοιχο διαδικτυακό περιβάλλον, είτε επιτρέπει στους συνεργαζόμενους 

παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών να προβαίνουν σε αντίστοιχη διανομή μέσω 

διαδικτύου στη συνδρομητική τους βάση. 

7. Η Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί  στην Ελλάδα τον τοπικό 

(Ν. Αττικής) ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9. Η εν λόγω εταιρεία, στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διανέμει επίσης το ραδιοφωνικό της πρόγραμμα 

μέσω διαδικτύου. 

8. Η Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα τον 

τοπικό (N. Θεσσαλονίκης) μη ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 96,5. Η εν 

λόγω εταιρεία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διανέμει επίσης το 

ραδιοφωνικό της πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. 

Στις 3/1/2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 

18/1/2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την προκαταρτική 

αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 

υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 15/2/2019, στην οποία 

καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, της υπό 

εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2019 μετά από μελέτη, 

ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, αφού 

αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με 

το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε 

ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση του Ιδιωτικού 

Συμφωνητικού ημερομηνίας 30/10/2018 και της επισυνημμένης σε αυτό Συμφωνίας 

Μετόχων, (στο εξής καλούμενα από κοινού ως η «Συμφωνία»), για την απόκτηση από 

κοινού του ελέγχου των Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και 

Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ μέσω της εταιρείας συμμετοχών Nevine Holdings 

Limited, αφενός από την Alpha Media και τον Δημήτρη Κοντομηνά και αφετέρου από 

την Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ. Η εν λόγω συμφωνία εμπεριέχει τη 

διαδικασία και τους μηχανισμούς που θα διέπουν τη σχέση των μερών μετά την 

ολοκλήρωση της συγκέντρωσης. 

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, αφενός (α) η Alpha Media Group Ltd θα 

συνεισφέρει στην κοινή επιχείρηση την κατά 100% θυγατρική της Alpha Δορυφορική 

Τηλεόραση ΑΕ, και (β) ο Δημήτρης Κοντομηνάς θα συνεισφέρει στη κοινή επιχείρηση 

την κατά 99,95% θυγατρική του, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και την κατά 100% θυγατρική 

του, Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, καταλήγει ότι η υπό 

εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, 

καθότι η Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha 

Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ αποτελούν κοινές επιχειρήσεις, οι οποία θα ελέγχονται από 

τις Nevine Holdings Limited και τη SEILLA ENTERPRISES LIMITED, που θα 
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εκπληρώνουν μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας με 

λειτουργική αυτονομία, δική τους περιουσία αλλά και πόρους. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Media Group Ltd για το 

έτος 2016 ανήλθε στο ποσό των €64.900.948, της Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια 

Κορίνθου ΑΕ για το έτος 2017 στο ποσό των €7.843.482.000 και του Ομίλου Δημήτρη 

Κοντομηνά στο ποσό των €171.379.935. 

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι για το 2016 ο κύκλος 

εργασιών της Alpha Media Group Ltd στην Κύπρο ανήλθε στις €214.800 από τη 

χορήγηση δικαιώματος αναμετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, της Μότορ Οϊλ 

(Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ στο ποσό των €72.346.000 και του Ομίλου Δημήτρη 

Κοντομηνά στο ποσό των €44.575.000.   

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, 

εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής 

αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά 

διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η Nevine Holdings 

Limited είναι μια εταιρεία συμμετοχών χωρίς δραστηριότητες. Είναι ένα όχημα ειδικού 

σκοπού για την επίτευξη της παρούσας συγκέντρωσης. 

Όπως προαναφέρεται, οι δραστηριότητες της επιχείρησης-στόχου που εξετάζεται για 

σκοπούς αξιολόγησης της συγκέντρωσης στην Κύπρο, ήτοι της Alpha Τηλεόραση, 

περιορίζονται στην χορήγηση δικαιώματος άδειας, μέσω συμβάσεων: 

Α) Να εντάσσει στο πρόγραμμα του Alpha Κύπρου οπτικοακουστικό περιεχόμενο του 

σταθμού Alpha και συγκεκριμένα, πρόγραμμα προερχόμενο κατά περίπτωση (i) από 

το τρέχον πρόγραμμα του Alpha (αναμετάδοση προγράμματος) (ii) τηλεοπτικά 

προγράμματα παλαιότερων σεζόν από το αρχείο προγραμμάτων του Alpha (library) 

που δεν μεταδίδονται στο τρέχον πρόγραμμα του Alpha και (iii) ειδησεογραφικό υλικό, 

το οποίο ο Alpha Κύπρου δύναται να εντάξει σε αντίστοιχα προγράμματα του. 
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Β) Να κάνει χρήση του εμπορικού σήματος Alpha Κύπρου, ως προς τις δραστηριότητες 

του συγκεκριμένου σταθμού. 

Η ως άνω συνεργασία στηρίζεται σε και διέπεται αποκλειστικά από τους όρους 

σχετικής σύμβασης συνεργασίας. 

Αντικείμενο εργασιών της Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ είναι αποκλειστικά η λειτουργία 

ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τοπικής εμβέλειας εντός του Ν. Αττικής, στην 

Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες 

(παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, ενημερωτικών και μη, 

διάθεση διαφημιστικού χρόνου κ.λπ.). 

Τέλος, στο πλαίσιο των εν γένει δραστηριοτήτων της, η Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ 

διανέμει το ραδιοφωνικό της πρόγραμμα μέσω διαδικτύου (live streaming) 

εκμεταλλευόμενη εμπορικά τη διανομή αυτή μέσω της εισαγωγής διαφημιστικών 

μηνυμάτων, στο αντίστοιχο διαδικτυακό περιβάλλον. 

Αντικείμενο εργασιών της Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ είναι αποκλειστικά η 

λειτουργία μη ενημερωτικού ραδιοφωνικού σταθμού, τοπικής εμβέλειας εντός του Ν. 

Θεσσαλονικής, στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας ασκεί τις αντίστοιχες 

δραστηριότητες (παραγωγή και μετάδοση ραδιοφωνικών προγραμμάτων, διάθεση 

διαφημιστικού χρόνου κ.λπ.). 

Τέλος, στο πλαίσιο των εν γένει δραστηριοτήτων της, η Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος 

ΑΕ διανέμει το ραδιοφωνικό της πρόγραμμα μέσω διαδικτύου (live streaming) 

εκμεταλλευόμενη εμπορικά τη διανομή αυτή μέσω της εισαγωγής διαφημιστικών 

μηνυμάτων, στο αντίστοιχο διαδικτυακό περιβάλλον. 

Η Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς: 

 διύλιση πετρελαίου (κυρίως αργού) και παραγωγή πετρελαίου (θέρμανσης, 

κίνησης, ναυτιλίας), βασικά έλαια λιπαντικών, άσφαλτο, υγραέρια, καύσιμα 

αεριωθούμενων, μαζούτ και βενζίνες, 

 χονδρική και λιανική εμπορία προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, 

 παραγωγή, χονδρική και λιανική εμπορία λιπαντικών, 

 διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, 

 λειτουργία του συστήματος ανεφοδιασμού αεροπορικού καυσίμου και των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», 
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 ενέργεια, 

 χημικά, 

 προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και/ή φυσικού αερίου σε πελάτες - τελικούς 

καταναλωτές και 

 ναυτιλία.   

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά παροχής δικαιωμάτων, 

μέσω συμβάσεων, μετάδοσης ή/και αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διαχωρισμό μεταξύ της απόκτησης δικαιωμάτων για 

αθλητικά προγράμματα, δικαιωμάτων για κινηματογραφικές ταινίες, ειδησεογραφικού 

περιεχομένου, κλπ, καθότι οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν διαφοροποιεί 

την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης. 

Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή καταλήγει στο ότι, δεν 

προκύπτει οριζόντια ή κάθετη ή γειτονική επικάλυψη. 

Ως εκ των ανωτέρω, στην εν λόγω συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη 

αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή 

συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 
 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


