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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της εταιρείας Demstar Automotive Ltd που σχετίζεται µε τα 

οχήµατα µε την εµπορική επωνυµία Peugeot, από την εταιρεία GPA Vision 

Drive Ltd 
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κ.  Άριστος Αριστείδου Παλούζας,            Μέλος 
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κ. Πολυνείκης Παναγιώτης Χαραλαµπίδης   Μέλος 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 26 Σεπτεµβρίου 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Ιουλίου 2018 από την GPA Vision Drive Ltd. 

(εφεξής η «GPA»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

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

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την προτεινόµενη απόκτηση από την εταιρεία GPA της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας Demstar Automotive Ltd (στο εξής η 

«Demstar») που σχετίζεται µε τα οχήµατα µε την εµπορική επωνυµία Peugeot.  

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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H GPA είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία, εισάγει και πωλεί τα οχήµατα µε την 

επωνυµία «Citroen» στην Κύπρο. H GPA διαθέτει, επίσης, εξουσιοδοτηµένα 

συνεργεία επιδιόρθωσης οχηµάτων της προαναφερόµενης εµπορικής επωνυµίας.   

Η GPA ανήκει στη HSM Automobile Ltd, η οποία ελέγχεται από τα αδέλφια Μιχάλη 

Παυλίδη και Σπύρο Παυλίδη. Στο εν λόγω σύµπλεγµα εταιρειών εκτός από την GPA,  

δραστηριοποιούνται οι εταιρείες GPA Motion Ltd και GPA Insurance Agencies Ltd 

που αποτελούν όπως και η GPA εξ’ ολοκλήρου θυγατρικές εταιρείες της HSM 

Automobile Ltd (µητρική εταιρεία).  

Η GPA Motion Ltd είναι διανοµέας των αυτοκινήτων µε τις επωνυµίες «Mazda» και 

«Subaru», εξασφαλίζοντας συµβόλαιο συνεργασίας µε την εταιρεία Anastasios 

Stephanides & Son Automotive Ltd για τις πωλήσεις αυτοκίνητων, ανταλλακτικών και 

επιδιορθώσεων των οχηµάτων µε τις επωνυµίες «Mazda» και «Subaru». Σηµειώνεται 

ότι η HSM Automobile Ltd κατέχει ποσοστό ίσο µε [………]1 του εκδοθέντος 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Anastasios Stephanides & Son Automotive Ltd.  

Η GPA Insurance Agencies Ltd προσφέρει υπηρεσίες αντιπροσώπευσης 

ασφαλιστικών εταιρειών για ασφαλίσεις αυτοκινήτων των πελατών της GPA. 

Επιπλέον, µια άλλη συνδεδεµένη εταιρεία η «Geo. Pavlides Automotive Ltd» η οποία 

είναι ιδιοκτησία των αδελφών Παυλίδη, ασχολείται µε την εισαγωγή, διανοµή και τις 

πωλήσεις αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και επιδιορθώσεων αυτοκινήτων µε την 

επωνυµία «Opel». 

Επιχείρηση-Στόχος στην παρούσα συγκέντρωση αποτελεί το επιχειρησιακό τµήµα 

«Peugeot» της εταιρείας Demstar το οποίο λειτουργεί παγκύπρια µε κύρια 

δραστηριότητα την εισαγωγή, διανοµή και πώληση οχηµάτων καθώς και των 

ανταλλακτικών ή/και εξαρτηµάτων των αυτοκινήτων µε την επωνυµία «Peugeot», 

καθώς και την συντήρηση και επιδιόρθωση των εν λόγω µηχανοκίνητων οχηµάτων 

µέσω συνεργείων επιδιόρθωσης. 

Στις 23 Ιουλίου 2018, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου.  

                                                        
1
 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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Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 3 Αυγούστου 2018, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή µε 

ηµεροµηνία 19 Σεπτεµβρίου 2018, 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: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση Συµφωνίας Εξαγοράς 

Επιχείρησης (στο εξής η «Συµφωνία»), ηµεροµηνίας 13 Ιουλίου 2018, µεταξύ των 

εταιρείων Demstar ως ο πωλητής και GPA ως ο αγοραστής.  

Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στη Συµφωνία, η GPA θα αποκτήσει την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας Demstar που σχετίζεται µε τα 

µηχανοκίνητα οχήµατα µε την εµπορική επωνυµία «Peugeot». Από την 

προαναφερθείσα Συµφωνία εξαιρούνται οι µοτοσυκλέτες και τα µοτοποδήλατα   

«Peugeot». 

Τα µηχανοκίνητα οχήµατα «Peugeot» και «Citroen» κατασκευάζονται από την Groupe 

PSA (στο εξής ο «Κατασκευαστής»). Εποµένως, µε την εφαρµογή της προτεινόµενης 

πράξης συγκέντρωσης τα µηχανοκίνητα οχήµατα «Peugeot» και «Citroen» θα 

εισάγονται και διανέµονται µέσω της GPA, και τα µηχανοκίνητα οχήµατα «Opel», 

«Mazda» και «Subaru», µέσω εταιρειών που ανήκουν στον ίδιο όµιλο και ελέγχονται 

από τα ίδια άτοµα, ήτοι τα αδέλφια Παυλίδη.  

Σηµειώνεται ότι µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η GPA θα διοριστεί ως 

εισαγωγέας/χονδρικός διανοµέας των µηχανοκίνητων οχηµάτων «Peugeot» στη 

∆ηµοκρατία, ενώ η Demstar θα διοριστεί από τον Αγοραστή, µεταξύ άλλων, έως ένας 

από τους λιανικούς διανοµείς των προαναφερόµενων οχηµάτων για τις επαρχίες 

Λευκωσίας, Λεµεσού και Λάρνακας.    

Σκοπός της παρούσας συγκέντρωσης είναι η αύξηση της αξίας των εργασιών και το 

κέρδος της GPA από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, η οποία συνιστά µια 

επενδυτική ευκαιρία για την εν λόγω εταιρεία, που συνάδει µε τη στρατηγική 
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επενδύσεων της σε ελκυστικές επωνυµίες οχηµάτων.    

Η συγκέντρωση θα δηµιουργήσει συνέργειες όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνικού 

προσωπικού, του  προσωπικού πωλήσεων, καθώς και του προσωπικού  διοίκησης 

δικτύων διανοµής (logistics). Επίσης, θα δηµιουργήσει συνέργειες σε θέµατα τεχνικής 

υποστήριξης και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, λόγω της κοινής στρατηγικής  που 

έχουν οι επωνυµίες «Citroen» και «Peugeot.  

Επιπρόσθετα, τα εµπλεκόµενα µέρη τονίζουν ότι η συγκέντρωση θα δηµιουργήσει 

οικονοµίες κλίµακας, σε επίπεδο ανταλλακτικών, τόσο µε εξοικονόµηση κόστους 

κεφαλαίου και κόστους φύλαξης, όσο και στο µεταφορικό κόστος εφόσον οι δυο 

επωνυµίες θα µπορούν να µοιράζονται τα ίδια µέσα (όπως για παράδειγµα κοινές 

παραγγελίες εισαγωγής ανταλλακτικών, κοινά ράφια στην αποθήκη, και κοινούς 

κωδικούς ανταλλακτικών). Επίσης, αναµένεται να δηµιουργηθούν ευνοϊκότερες 

συνθήκες διαπραγµάτευσης της GPA ως εισαγωγέας έναντι του Κατασκευαστή. 

Σύµφωνα µε τα εµπλεκόµενα στη συγκέντρωση µέρη, η υλοποίηση της Συµφωνίας 

εξαγοράς αναµένεται να ενισχύσει κυρίως την ανταγωνιστική θέση των οχηµάτων 

Citroen και Peugeot στη Κυπριακή αγορά.   

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί 

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

αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόµου.  

Η Επιτροπή, 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, 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, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί 

µόνιµης βάσης της Επιχείρησης στόχου καθότι θα αποκτηθεί ο έλεγχος της από την 

GPA.  

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα 

€3.500.000, για την κάθε µία. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών της GPA 

και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών για το έτος 2016, ήτοι των εταιρειών GPA 

Motion Ltd, GPA Insurance Agencies Ltd, Geo Pavlides Automotive Ltd και της 

«Anastasios Stephanides & Son Automotive Ltd» ήταν περίπου [………]2 και της 

                                                        
2
 Με βάση τις προσκοµισθείσες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος 2016, η GPA Vision Drive Ltd 
πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών €[………], η GPA Motion Ltd είχε κύκλο εργασιών €[………], η GPA 
Insurance Agencies Ltd είχε κύκλο εργασιών €[………] και η «Anastasios Stephanides & Son 
Automotive Ltd» της οποίας το [………] κατέχει η HSM Automobile Ltd πραγµατοποίησε κύκλο 
εργασιών €[………]. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των συνδεδεµένων εταιρειών ως αναφέρεται 
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Demstar, το 2017, όσον αφορά την επιχειρηµατική δραστηριότητα της εταιρείας που 

σχετίζεται µε τα οχήµατα µε την εµπορική επωνυµία «Peugeot», η οποία αποτελεί 

την Επιχείρηση Στόχο, ήταν €[………].  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και οι δυο συµµετέχουσες επιχειρήσεις 

ασχολούνται αποκλειστικά µε εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι η GPA βρίσκεται κάτω από την ιδιοκτησία και έλεγχο της 

εταιρείας HSM Automobile Ltd, η οποία ελέγχει πλήρως τις εταιρείες GPA Motion Ltd, 

GPA Insurance Agencies Ltd. Επίσης κατέχει το [………] της εταιρείας Anastasios 

Stephanides & Son Automotive Ltd. Τα αδέλφια Παυλίδη κατέχουν το [………] 

 της εταιρείας HSM Automobile Ltd και κατά συνέπεια των εταιρειών οι οποίες 

ελέγχονται από αυτήν. Η εταιρεία Geo Pavlides Automotive Ltd ανήκει εξολοκλήρου 

στα αδέλφια Παυλίδη. 

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 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 τη λειτουργία του 

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 GPA δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, πώληση και διανοµή οχηµάτων µε την 

εµπορική επωνυµία «Citroen», ενώ οι συνδεδεµένες µε αυτές εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, πώληση και διανοµή οχηµάτων «Opel», 

«Mazda» και «Subaru». Η GPA και έκαστη των προαναφερόµενων συνδεδεµένων 

εταιρειών δραστηριοποιούνται στη διανοµή των ανταλλακτικών για οχήµατα 

                                                                                                                                                               

ανωτέρω είναι το άθροισµα των κύκλων εργασιών των εταιρειών GPA Vision Drive Ltd, GPA Motion Ltd, 
GPA Insurance Agencies Ltd καθώς και το ήµισυ του κύκλου εργασιών της «Anastasios Stephanides & 
Son Automotive Ltd» ένεκα του ότι κατέχεται µόνο το [………] του µετοχικού της κεφαλαίου από την 
µητρική εταιρεία του οµίλου, ήτοι την HSM Automobile Ltd. Η Geo Pavlides Automotive Ltd για την 
περίοδο 25/7/2016-31/12/2016 πραγµατοποίησε κύκλο εργασιών ύψους  €[………]αφού αφαιρέθηκαν οι 
κύκλοι εργασιών για το 2017 βλέπε Τόµος 3 ερ.29,17,15 {€[………]-€[………]-€[………]-€[………]}.  
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«Citroen», «Opel»,  «Mazda» και «Subaru» αντίστοιχα, στη Κύπρο. H GPA διαθέτει, 

επίσης, εξουσιοδοτηµένα συνεργεία συντήρησης και/ή επιδιόρθωσης των οχηµάτων 

«Citroen», µε εξειδικευµένους τεχνικούς.    Επιπρόσθετα, η GPA Insurance Agencies 

Ltd η οποία ανήκει στην HSM Automobile Ltd, προσφέρει υπηρεσίες 

αντιπροσώπευσης ασφαλιστικών εταιρειών για ασφαλίσεις αυτοκινήτων των 

πελατών της GPA. 

Η Demstar δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανοµή και πώληση καινούργιων 

οχηµάτων «Peugeot» και «Honda», καθώς επίσης και στη διανοµή των γνήσιων τους 

ανταλλακτικών στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η Demstar διατηρεί 

επίσης συνεργεία επιδιόρθωσης και συντήρησης αυτοκινήτων των οχηµάτων 

«Peugeot» και «Honda».  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

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

καινούργιων επιβατικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, (2) η διανοµή καινούργιων 

εµπορικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, (3) η διανοµή γνήσιων ανταλλακτικών 

µηχανοκίνητων οχηµάτων, (4) η παροχή υπηρεσιών συνεργείων συντήρησης και 

επιδιόρθωση µηχανοκίνητων οχηµάτων, (5) η διανοµή ασφαλιστικών υπηρεσιών για 

οχήµατα. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η 

επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της κοινοποίησης, υφίσταται οριζόντια σχέση µεταξύ των 

εµπλεκόµενων µερών καθότι οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 

ίδιες αγορές και στο ίδιο επίπεδο, ήτοι της διανοµής καινούργιων επιβατικών 

µηχανοκίνητων οχηµάτων και διανοµής καινούργιων εµπορικών µηχανοκίνητων 

οχηµάτων, την παροχή υπηρεσιών συνεργείου συντήρησης και/ή επιδιόρθωσης 

µηχανοκίνητων οχηµάτων καθώς και στην διανοµή γνήσιων ανταλλακτικών 

οχηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων.  

Η Επιτροπή κατέληξε ότι σχετικά µε τα συνδυασµένα µερίδια αγοράς (1) της 

διανοµής καινούργιων επιβατικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, (2) της διανοµής 

καινούργιων εµπορικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, (3) της διανοµής γνήσιων 

ανταλλακτικών µηχανοκίνητων οχηµάτων, (4) της παροχής υπηρεσιών συνεργείων 

συντήρησης και επιδιόρθωση µηχανοκίνητων οχηµάτων, δεν δηµιουργούν θέµα 

επηρεασµού της αγοράς καθότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων δεν οδηγεί σε συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 15% και 

άνω στην κάθε µία από τις προαναφερόµενες αγορές. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η GPA δραστηριοποιείται στη παροχή 

µεσιτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών µέσω της συνδεδεµένης της επιχείρησης GPA 

Insurance Agencies Ltd. Ως εκ τούτου, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, 

υφίσταται µια γειτονική σχέση µεταξύ των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων καθότι η GPA 

δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής µεσιτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών και η 

Επιχείρηση Στόχος στη διανοµή επιβατικών και εµπορικών οχηµάτων. Τα 

ασφαλιστικά προϊόντα, ήτοι η ασφάλιση µηχανοκίνητων οχηµάτων, και η αγορά 

διανοµής µηχανοκίνητων οχηµάτων θεωρούνται συµπληρωµατικά προϊόντα µεταξύ 

τους και ανήκουν στο φάσµα προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια 

οµάδα πελατών.  

Σύµφωνα µε τα εµπλεκόµενα µέρη, αναφορικά µε τις ως άνω αναφερόµενες σχετικές 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, αυτές αποτελούν στενά συνδεόµενες 

γειτονικές αγορές, εφόσον τα προϊόντα είναι συµπληρωµατικά µεταξύ τους ή και 

ανήκουν σε φάσµα προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια οµάδα 

πελατών για την ίδια τελική χρήση. Ειδικότερα, όπως σηµειώνεται στα στοιχεία της 

κοινοποίησης ένας προτιθέµενος αγοραστής αυτοκινήτου πιθανόν να επιλέξει και τις 

υπηρεσίες επισκευής/επιδιόρθωσης του πωλητή του εν λόγω οχήµατος ή και να 

αγοράσει ανταλλακτικά/εξαρτήµατα ή και να αγοράσει ασφαλιστική κάλυψη για το 

καινούργιο του όχηµα.   

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επιβατικά και τα εµπορικά 

οχήµατα δύνανται να αγοραστούν από τους ίδιους πελάτες, προκύπτει 

γειτονική/στενά συνδεόµενη σχέση µε την αγορά διανοµής ασφαλιστικών 

προϊόντων/υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης υφίσταται µια 

γειτονική σχέση µεταξύ των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων καθότι η GPA Insurance 

Agencies Ltd δραστηριοποιείται στην διανοµή ασφαλιστικών υπηρεσιών/προϊόντων 

για οχήµατα και η Επιχείρηση Στόχος στην αγορά διανοµής καινούργιων επιβατικών 

µηχανοκίνητων οχηµάτων, διανοµής καινούργιων εµπορικών µηχανοκίνητων 

οχηµάτων. Οι αγορές αυτές µαζί µε τη διανοµή ασφαλιστικών υπηρεσιών/προϊόντων 

για οχήµατα θεωρούνται συµπληρωµατικές αγορές µεταξύ τους και ανήκουν στο 

φάσµα προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια οµάδα πελατών.  

Σύµφωνα µε τα εµπλεκόµενα µέρη, το µερίδιο αγοράς της GPA όσο και της 

Επιχείρησης Στόχου στην κάθε σχετική αγορά προϊόντος αποτελεί σε οποιαδήποτε 

από τις ως άνω αγορές είναι κάτω του 25%.  
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∆υνάµει του Παραρτήµατος Ι του Νόµου και του κατώτατου ορίου του 25% που θέτει 

σε περιπτώσεις όπου οι συµµετέχουσες σε συγκέντρωση επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε γειτονικές αγορές και λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω 

µερίδια των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η 

κοινοποιούµενη συγκέντρωση δεν ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.  

Η Επιτροπή καταλήγει ότι 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 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 


