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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 15/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.020.07 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη L’Oreal SA 

τμήματος επιχείρησης σε σχέση με εκλεκτά αρώματα και αρωματικά χώρου και 

καλλυντικά προϊόντα με την επωνυμία Prada 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Προεδρεύων 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 18 Μαρτίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου 2020, από την L'Oréal SA (στο 

εξής η «L'Oréal»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η L'Oréal θα 

αποκτήσει την άδεια εκμετάλλευσης καλλυντικών υπό την επωνυμία της Prada (στο 

εξής η «Επιχείρηση Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. H L'Oréal S.A. με έδρα την Γαλλία, που αποτελεί τη μητρική εταιρεία του 

ομίλου L'Oréal, ενός ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται στους τομείς 

καλλυντικών και προϊόντων ομορφιάς ανά το παγκόσμιο. Η L'Oréal 

δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εμπορία, καθώς και 

στις πωλήσεις ενός πορτοφολίου καλλυντικών προϊόντων (ευρείας διανομής, 

πολυτελείας, δερμοκαλλυντικά και επαγγελματικά καλλυντικά). 

 

2. Η L'Oréal (μαζί με τις συνδεδεμένες οντότητες της) και η Prada S.p.A. (στο 

εξής η «Prada») έχουν συμφωνήσει μια αποκλειστική υπο-άδεια 

εκμετάλλευσης στη βάση της οποίας η L'Oréal θα αποκτήσει το αποκλειστικό 

δικαίωμα να κατασκευάζει, να πωλεί, να διανέμει, να διαφημίζει, και να 

προωθεί εκλεκτά αρώματα και αρωματικά χώρου (fine and home fragrances) 

και καλλυντικά προϊόντα υπό την επωνυμία της Prada. Η Συμφωνία καλύπτει 

αρκετές επωνυμίες της Prada, όπως, Prada Candy, Prada Amber, Prada 

Amber Pour Homme, La femme Prada, Les Infusions και Olfactories. Η 

Συμφωνία δεν εμπεριέχει τις δραστηριότητες μόδας υπό την επωνυμία Prada. 

 

Στις 26 Φεβρουαρίου 2020, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

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

 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής 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 17 Μαρτίου 2020, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη 

ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 
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Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται 

στη βάση συμφωνίας Άδειας Εκμετάλλευσης ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019 (στο 

εξής η «Συμφωνία») που σύνηψαν η L'Oréal και η Prada S.p.A.. 

Αναμένεται ότι η Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ στις 1 Ιανουαρίου 2021. Ειδικότερα, η 

L'Oréal θα αποκτήσει το αποκλειστικό δικαίωμα να κατασκευάζει, να πωλεί, να 

διανέμει, να διαφημίζει, και να προωθεί εκλεκτά αρώματα και αρωματικά χώρου και 

καλλυντικά προϊόντα υπό την επωνυμία της Prada. 

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.  

Βάση της Συμφωνίας, η  L'Oréal θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα 

Prada, το όνομα χώρου, το σχεδιασμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα 

περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τη δημιουργία, ανάπτυξη, κατασκευή, διανομή, 

διαφήμιση, προώθηση και πώληση (the Pradatrademark, domainname, 

patentdesign, backgroundassets in connectionwith the creation, development, 

manufacture, distribution, advertising, promotion and sale) των ακόλουθων 

προϊόντων: 

α. Προϊόντα ομορφιάς: καλλυντικά και αρώματα (αρώματα, αρωματικά 

βοηθήματα, προϊόντα ομορφιάς, προϊόντα περιποίησης δέρματος και μακιγιάζ) 

(cosmetics and perfumery (fragrances, perfume dancillaries, beauty care, skincare 

and make-up products)); 

β. Προϊόντα Σπιτιού: μη-καλλυντικά αλλά αρωματισμένα αντικείμενα όπως κεριά, 

αρωματικά σπρέι δωματίου και αρωματισμένα σπρέι κρεβατιού (non-cosmetic but 

perfumed articles like candles, scented room sprays and scented linen sprays ).  

Σημαντικά στοιχειά της Συμφωνίας είναι τα ακόλουθα: 

α. Εφαρμογή της άδειας εκμετάλλευσης: [………]1. 

β. Αποκλειστικότητα: η Συμφωνία είναι αποκλειστική στο βαθμό όπου η Prada 

και τρίτα μέρη δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης να 

δημιουργούν, να αναπτύσσουν ή να προωθούν εμπορικά τα προϊόντα της 

Επιχείρησης Στόχου. [………]. 

 
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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Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 24 της Κωδικοποιημένης ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01), η 

οποία αναφέρει ότι μια αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης αποτελεί περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο πραγματοποιεί κύκλο εργασιών και στη περίπτωση που αποκτηθεί 

δύναται να οδηγήσει σε συγκέντρωση. 

Η L'Oréal  θα αποκτήσει την Άδεια Εκμετάλλευσης της Επιχείρησης Στόχου. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που 

περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση των όρων των πιο πάνω πράξεων με βάση την έννοια της 

συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό 

εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του 

Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

μόνιμης βάσης των  της Επιχείρησης Στόχου, σε αποκλειστικό έλεγχο την L'Oréal . 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 

2018  της L'Oréal  ανήλθε γύρω στα €27.2 δισεκατομμύρια. Ο συνολικός 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου για το οικονομικό έτος 2018, 

ανήλθε γύρω στα €[………]. 

Ο κύκλος εργασιών της L’Οreal στην Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 

2018 ανήλθε γύρω στα €[………]. Ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου στην 

Κυπριακή Δημοκρατία για το οικονομικό έτος 2018, ανήλθε γύρω στις €[………]. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της 

συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως 

ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του 

ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης 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 τη λειτουργία του 
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ανταγωνισμού στην 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. 

Η L'Oréal δραστηριοποιείται στην Κύπρο [………].  

[………].  

[………]. 

[………]. Το εμπορικό τμήμα L'Oréal Luxe δεν πωλεί σε οποιοδήποτε άλλο 

πελάτη/διανομέα/λιανικό πωλητή στην Κύπρο ([………]).  

Στην Κύπρο, η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται κυρίως με τις πωλήσεις 

αρωμάτων πολυτελείας. Για σκοπούς πληρότητας σημειώνεται ότι ορισμένα από τα 

προϊόντα της διανέμονται επίσης μέσω του δικτύου σημείων λιανικής πώλησης που 

απευθύνονται σε ταξιδιώτες  (Travel Retail).   

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και 

τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της 

Επιτροπής, για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης και της 

πιθανότητας οιωνδήποτε επικαλύψεων, ορίζει ως σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσιών: 

1) την αγορά διανομής και/ή χονδρικής προμήθειας καλλυντικών πολυτελείας, και 

ιδιαίτερα την υπο-αγορά αρωμάτων και  

2) την αγορά διανομής και/ή χονδρικής προμήθειας καλλυντικών πολυτελείας για 

ταξιδιώτες. 

Οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός δεν είναι απαραίτητος καθότι δεν 

διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της συγκέντρωσης. Η Επιτροπή 

κατέληξε ότι ως  γεωγραφική αγορά ορίζεται όλη η ελεγχόμενη περιοχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για τις υπό αναφορά σχετικές αγορές προϊόντος / 

υπηρεσίας. 

Οι δραστηριότητες της L’Oréal και της Επιχείρησης Στόχου στην Κύπρο 

επικαλύπτονται οριζοντίως κυρίως στην αγορά των καλλυντικών πολυτελείας. 
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Υπάρχει επίσης επικάλυψη στην αγορά διανομής και/ή χονδρικής προμήθειας 

καλλυντικών πολυτελείας για ταξιδιώτες. 

 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω συμμετεχουσών επιχειρήσεων, θα πρέπει η Επιτροπή να 

διαπιστώσει κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχειά της κοινοποίησης, η Επιχείρηση Στόχος εντόπισε τα  

εκτιμώμενα sell-out μερίδια αγοράς της από εσωτερικές εκτιμήσεις και από 

πληροφορίες που της παραχωρήθηκαν από τον μοναδικό της διανομέα στη Κύπρο: 

Κατηγορίες Εκτιμώμενο 

μερίδιο 

αγοράς της 

L'Oréal 

Εκτιμώμενο 

μερίδιο 

αγοράς της 

Επιχείρησης 

Στόχος 

Σωρευτικό 

Μερίδιο 

αγοράς  

Αρώματα πολυτελείας [20-30]% 2 [0-5]% [30-40]% 

Αρώματα πολυτελείας για άνδρες [20-30]% [0-5]%  [20-30]% 

Αρώματα πολυτελείας για γυναίκες [30-40]% [0-5]%  [30-40]% 

 

Μερίδια Αγοράς σχετικά με τα σημεία λιανικής πώλησης καλλυντικών 

πολυτελείας που απευθύνονται σε ταξιδιώτες (Travel Retail luxury cosmetics) 

Σε ότι αφορά το Travel Retail στη Κύπρο, οι καλύτερες εκτιμήσεις στις οποίες τα μέρη 

έχουν πρόσβαση είναι αυτές που προσφέρονται από το Panel Generation, το οποίο 

καλύπτει όλες τις πωλήσεις όλων των καλλυντικών σε όλα τα αεροδρόμια στη 

Κύπρο.  Εντούτοις, περίπου 100% αυτών των πωλήσεων αφορούν πολυτελή 

καλλυντικά. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις καλύτερες εκτιμήσεις των μερών στη 

 
2Σημειώνεται, ως αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι τα εκτιμώμενα μερίδια αγοράς της L'Oréal περιλαμβάνουν 
τις επωνυμίες Azzaro και Mugler. Ως εκ τούτου, και ως σημειώθηκε στην κοινοποίηση συγκέντρωσης 
αναφορικά με την απόκτηση ορισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  σε σχέση με τις επωνυμίες 
ThierryMugler και Azzarobrands, από την L’oreal S.A. [Αρ. φακέλου ΕΠΑ: 8.13.019.42], το εκτιμώμενο 
μερίδιο αγοράς της επιχείρησης των προϊόντων Azzaro και Mugler τα οποία δόθηκαν από την [………] 
([0-5]%) είναι μικρότερο από τοεκτιμώμενο μερίδιο αγοράς που υπολογίστηκε από την [………]([5-
10]%). Στην παρούσα κοινοποίηση, λαμβάνοντας μια συντηρητική προσέγγιση, τα Μέρη έχουν 
υπολογίσει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς των προϊόντων Azzaro και Mugler (δηλαδή ([5-10]%). 
 Σε σχέση με τα αρώματα πολυτελείας για τους άνδρες και τις γυναίκες, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία σε ότι αφορά την Επιχείρηση Στόχο. Ως εκ τούτου τα Μέρη έχουν υπολογίσει 100% των 
πωλήσεων τις οποίες έχει πραγματοποιήσει η Επιχείρηση Στόχος στην ευρύτερη αγορά των αρωμάτων. 
Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό σωρευτικό μερίδιο αγορά για τις υπο-αγορές αρωμάτων για 
άνδρες/γυναίκες είναι μικρότερο από το αναφερόμενο σωρευτικό μερίδιο αγοράς. 
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βάση της πληροφόρησης από το Generation, μόνο οι πωλήσεις του τμήματος της 

L’Oréal Consumer αφορούν μη-πολυτελή καλλυντικά. 

Ενόψει των πιο πάνω, τα μερίδια αγοράς των μερών σε ότι αφορά καλλυντικά 

πολυτελείας Trave lRetail στην Κύπρο είναι ως ακολούθως:  

Ανταγωνιστής  Πωλήσεις (εκ€) Μερίδιο Αγοράς 

L'Oréal Luxe [………] [10-20]% 

Προϊόντα της ΕπιχείρησηςΣτόχου [………] [0-5]% 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΜΕΡΩΝ  [………] [10-20]% 

Για σκοπούς πληρότητας, τα μέρη σημειώνουν ότι σε γενικές γραμμές τα 

καταστήματα travel retail “dutyfree” στα αεροδρόμια διαχειρίζονται από 

εξειδικευμένους λιανικούς πωλητές. Οι λιανικοί πωλητές dutyfree διανέμουν προϊόντα 

διαφόρων κατηγοριών όπως αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα, δώρα αρώματα και 

καλλυντικά. Τα καταστήματα dutyfree είναι διαθέσιμα μόνο σε επιβάτες οι οποίοι 

κατέχουν εγκεκριμένο εισιτήριο και οι ποσότητες τις οποίες ένας καταναλωτής 

δύναται να αγοράσει από ένα κατάστημα dutyfree είναι συνήθως περιορισμένες 

βάσει νόμου. Τέτοια καταστήματα δεν πωλούν μόνο αρώματα πολυτελείας και 

καλλυντικά πολυτελείας αλλά και προϊόντα περιποίησης μαλλιών, δερμοκαλλυντικά 

καθώς και καλλυντικά ευρείας διανομής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και όπως τα εμπλεκόμενη μέρη υποβάλλουν, τα 

σωρευτικά μερίδια αγοράς των μερών υπερβαίνουν το 15% και ως εκ τούτου 

συνιστούν επηρεαζόμενες αγορές στα αρώματα πολυτελείας ([30-40]%),  

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει πιο κάτω κατά πόσο δημιουργούνται σοβαρές 

αμφιβολίες ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τη λειτουργία 

του ανταγωνισμού στην αγορά στις πιο πάνω επηρεαζόμενες αγορές, στη βάση του 

άρθρου 19 του Νόμου. 

Με δεδομένο ότι προκύπτει οριζόντια επικάλυψη μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η 

Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κοινοποιηθείσας πράξης 

συγκέντρωσης, άντλησε επίσης καθοδήγηση από τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
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Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων3 (στο εξής οι 

«Κατευθυντήριες γραμμές»). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις οριζόντιες 

συγκεντρώσεις4, δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι οριζόντιες 

συγκεντρώσεις ενδέχεται να εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης: 

α) καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξημένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να 

καταφύγουν σε συντονισμό της συμπεριφοράς τους (επιπτώσεις μη συντονισμένης 

συμπεριφοράς). 

β) μεταβάλλοντας 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 (επιπτώσεις 

συντονισμένης συμπεριφοράς). 

Επομένως, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου για την αξιολόγηση 

των προαναφερόμενων επηρεαζόμενων υποαγορών που δημιουργούνται, 

προχώρησε να εξετάσει ένα αριθμό παραγόντων, όπως η χρηματοοικονομική 

δύναμη, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τη θέση των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων στην αγορά, τους πιθανούς φραγμούς εισόδου στην επηρεαζόμενη 

αγορά και τα συμφέροντα των καταναλωτών. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, με βάση τις πρόνοιες 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 

 
3Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 
31/03). 
4Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε Σημ. 22 
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διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

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

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

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

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 

 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΥΣΤΑΣ 
Προεδρεύων της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


