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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

         Απόφαση  ΕΠΑ: 19/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.017.10 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης Kalisee Ltd από την Hellenic Bank Public Company 

Ltd και την APS Recovery Cyprus Ltd και την απόκτηση εκ µέρους της Kalisee 

Ltd της (α) διαχείρισης και ανάκτησης µη εξυπηρετούντων δανείων και της (β) 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αποκτηθείσας µέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή 

πληρωµής έναντι πιστωτικών δικαιωµάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα 

δάνεια, της Hellenic Bank Public Company Ltd 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου  Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής  Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

Ηµεροµηνία απόφασης: 18 Μαΐου, 2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2017, από τις εταιρείες Hellenic Bank 

Public Company Limited (στο εξής η «Ελληνική Τράπεζα»), APS Recovery Cyprus 

Ltd (στο εξής η «APS Cyprus») και Kalisee Limited (στο εξής η «JVC»), σύµφωνα µε 



2 

 

τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 

Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόµος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύµφωνα µε την οποία οι εταιρείες Ελ-

ληνική Τράπεζα και APS Cyprus αποκτούν το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της 

JVC και στη συνέχεια η JVC θα αποκτήσει την Επιχείρηση (α) διαχείρισης και ανάκ-

τησης µη εξυπηρετούντων δανείων και (β) διαχείρισης ακίνητης περιουσίας αποκτη-

θείσας µέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωµής έναντι πιστωτικών δικαιωµάτων 

που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας (στο εξής η «Επιχε-

ίρηση Στόχος»).   

Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Η Ελληνική Τράπεζα που είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δε-

όντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Η εν λόγω εταιρεία είναι αδειοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα, σύµφωνα µε τις δι-

ατάξεις του Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµοι του 1997 έως 2017 

και εποπτεύεται από τη Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ο Όµιλος της Ελληνι-

κής Τράπεζας δραστηριοποιείται εκτός από τις τραπεζικές υπηρεσίες, στην 

παροχή προσωπικών και επιχειρηµατικών ασφαλιστήριων συµβολαίων, στην 

παροχή ασφαλιστήριων συµβολαίων ζωής, στην παροχή υπηρεσιών επιτρό-

πων εµπιστεύµατος σε ασφαλιστικές εταιρείες και ελέγχει οχήµατα ειδικού 

σκοπού  που κατέχουν τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τρά-

πεζα, µέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωµής έναντι πιστωτικών δικαιωµά-

των που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια.  

• Η APS Recovery Cyprus Ltd που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύ-

νης, δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκ-

ρατίας η οποία δεν διεξάγει οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα. Η APS 

Cyprus είναι θυγατρική της APS Holding a.s., η οποία είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Τσεχίας, που είναι θυγατρική της 

APS Holding S.A., εταιρείας δεόντως εγγεγραµµένης σύµφωνα µε τους νόµους 

του Λουξεµβούργου. Η APS Holding a.s. δραστηριοποιείται σε διάφορους το-

µείς όπως διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υποστήριξης πληροφορικής, υ-

πηρεσίες διαµεσολάβησης στο εµπόριο, λιανικό και χονδρικό εµπόριο, παροχή 

ή διευθέτηση καταναλωτών δανείων, παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

κ.ά..  

• Η JVC, ήτοι η Kalisee Limited, που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύ-

νης δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκ-
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ρατίας. Η JVC υπήρχε, ως πρόσφατα συσταθείσα αδρανής εταιρεία και αποκ-

τήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα και την APS Cyprus αποκλειστικά για τους 

σκοπούς πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης και την απόκτηση της Επιχεί-

ρησης Στόχου.  

Στις 22 Μαρτίου 2017, 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.  

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

στις 31 Μαρτίου 2017, 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 17 Μαΐου 2017, 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 περιέ-

χονται 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση των ακόλουθων 

συµφωνιών: 

A) Συµφωνία µετόχων και επένδυσης (Investment and Shareholders’ Agreement) 

µε ηµεροµηνία 10 Ιανουαρίου 2017, µεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας, της APS Cyprus 

και της JVC (στο εξής η Συµφωνία «ISHA»), σύµφωνα µε τους όρους της οποίας η 

Ελληνική Τράπεζα και η APS Cyprus συµφώνησαν να γίνουν µέτοχοι της JVC µε 49% 

και 51% αντίστοιχα. 

(B) Συµφωνία πώλησης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων (Agreement for the 

sale and purchase of a non-performing loans and real estate assets management 

business) ηµεροµηνίας 10 Ιανουαρίου 2017, µεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας ως ο 

πωλητής και της JVC ως ο αγοραστής (στο εξής η Συµφωνία «APA»), σύµφωνα µε 

τους όρους της οποίας η Ελληνική Τράπεζα θα πωλήσει και η JVC θα αγοράσει την 

Επιχείρηση Στόχο.  

Γ)  Συµφωνία για τη διαχείριση Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων (στο εξής τα 

«ΜΕ∆») και Ακίνητης Περιουσίας (στο εξής η «ΑΠ») (Services agreement for the 
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management of non-performing loans and real estate assets), ηµεροµηνίας 10 Ιανου-

αρίου 2017, µεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της JVC (στο εξής η Συµφωνία 

«SLA»), σύµφωνα µε τους όρους της οποίας η Ελληνική Τράπεζα συµφωνεί να διορί-

σει τη JVC για να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες υπηρεσίες για (1) τη µετάβαση 

της διαχείρισης ενός συγκεκριµένου χαρτοφυλακίου ΜΕ∆ και ΑΠ της Ελληνικής Τρά-

πεζας (στο εξής τα «Περιουσιακά Στοιχεία»), και (2) τη διαχείριση των Περιουσιακών 

Στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, της διαχείρισης, διοίκησης, 

προώθησης και πώλησης των Περιουσιακών Στοιχείων (στο εξής οι «Υπηρεσίες»).  

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα δεδοµένα της παρούσας πράξης και λαµβάνοντας 

υπόψη την Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας 

βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) (στο εξής η «Ανακοίνωση»), σηµειώνει ότι η 

προτεινόµενη συγκέντρωση αφορά δύο αλληλένδετες πράξεις και ιδιαίτερα αφορά (α) 

τη δηµιουργία της JVC βάσει της ISHA, και (β) την απόκτηση από τη JVC της 

Επιχείρησης Στόχου, που συνιστούν µία µόνο συγκέντρωση όπως αναφέρει το 

άρθρο 7 του Νόµου, εφόσον το αποτέλεσµα των εν λόγω πράξεων είναι η απόκτηση, 

άµεσου ή έµµεσου, ελέγχου επί των δραστηριοτήτων µιας ή περισσοτέρων άλλων 

επιχειρήσεων.  

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.  

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Νόµου, στόχο σε µια συγκέντρωση µπο-

ρεί να αποτελέσει τµήµα επιχείρησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Νόµου, τµήµα 

επιχείρησης σηµαίνει οποιοδήποτε τµήµα του οποίου η εµπορική δραστηριότητα δύ-

ναται να διεξάγεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα τµήµατά της.  

Σύµφωνα µε την Κωδικοποιηµένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδο-

σίας βάσει του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

µεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01) (στο εξής η «Ανακοίνωση»), η απόκτηση ελέγ-

χου επί στοιχείων ενεργητικού µπορεί να θεωρηθεί συγκέντρωση µόνο εάν τα στοιχε-

ία αυτά αποτελούν το σύνολο ή τµήµα επιχείρησης, δηλαδή µια επιχειρηµατική δρασ-

τηριότητα µε παρουσία στην αγορά, της οποίας µπορεί να προσδιορισθεί σαφώς 

κύκλος εργασιών1.  

                                                             
1
 Υπόθεση COMP/M.3867 – Vattenfall/Elsam and E2 Assets της 22ας ∆εκεµβρίου 2005. 
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Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, θα πραγµατοποιηθούν δυο πράξεις συναλλα-

γών, µε την πρώτη να αφορά τη δηµιουργία της JVC, και τη δεύτερη την απόκτηση 

από τη JVC της Επιχείρησης Στόχου. 

(Α) ∆ηµιουργία της JVC 

Αναφορικά µε τον έλεγχο και στη βάση της Ανακοίνωσης, η Επιτροπή καταλήγει ότι, 

λαµβανοµένων υπόψη των δικαιωµάτων αρνησικυρίας σε θέµατα στρατηγικής φύ-

σεως και σηµασίας που θα κατέχει η Ελληνική Τράπεζα όπως [……………]2, οι APS 

Cyprus και Ελληνική Τράπεζα, θα ασκούν κοινό έλεγχο επί της JVC. 

Αναφορικά µε τη λειτουργική αυτονοµία και στη βάση της Ανακοίνωσης, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι η JVC αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία ελέγχεται από τις APS 

Cyprus και Ελληνική Τράπεζα, που θα εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας 

αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 6(1)(β) του 

Νόµου.  

(Β) Απόκτηση από τη JVC της Επιχείρησης Στόχου 

Αναφορικά µε τον έλεγχο και στη βάση της Ανακοίνωσης, η Επιτροπή καταλήγει ότι, 

η JVC η οποία αποτελεί µια αυτόνοµη κοινή επιχείρηση που θα λειτουργεί σε µόνιµη 

βάση, αποκτά τον έλεγχο της Επιχείρησης Στόχου, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρ-

θρου 6(1)(α)(ii) του Νόµου.  

Η προτεινόµενη συγκέντρωση αποτελεί µια συγκέντρωση επιχειρήσεων «µείζονος 

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

Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας, 

για το οικονοµικό έτος 2015, ανέρχονταν σε περίπου €739.737.3003. Η υπό µεταφο-

ρά Επιχείρηση Στόχος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, είναι εσωτερική 

µονάδα της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία έγκειται στην αναδιάρθρωση των δανείων 

και τη διαχείριση των ακινήτων της τράπεζας. Ως εκ τούτου, η Επιχείρηση Στόχος δεν 

έχει κύκλο εργασιών υπό το υφιστάµενο µοντέλο λειτουργίας. [……………]. Ο συνο-

λικός κύκλος εργασιών που πραγµατοποίησε ο Όµιλος APS για το οικονοµικό έτος 

2016, ανήλθε στα €[………]. 

                                                             
2
 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 [....]. 

 
3
 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, αναφορικά µε τράπεζα ως κύκλος εργασιών θεωρείται το 1/10 του 

ισολογισµού του τελευταίου οικονοµικού έτους. 
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Η Ελληνική Τράπεζα και ο Όµιλος APS δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. Το µεγαλύτερο µέρος του κύκλου εργασιών της Ελληνικής Τράπεζας 

που προαναφέρεται πραγµατοποιήθηκε εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας4. Ο κύκ-

λος εργασιών του Οµίλου APS εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, για το 2016, α-

νήλθε στα €[………] από την παροχή [……………]. 

Σύµφωνα µε τις πιο πάνω διαπιστώσεις η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση 

της συµβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του ανταγωνισ-

µού στην αγορά, τηρουµένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συµβατότητας µια 

συγκέντρωσης δυνάµει των κριτηρίων περί συµβατότητας, όπως ορίζονται στα άρ-

θρα 20 και 21 του Νόµου, για τη σηµαντική παρακώληση του ανταγωνισµού στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσµα της δηµιο-

υργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαµβάνοντας υπόψη τα επιµέρους κρι-

τήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόµου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς αξιο-

λόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του αν-

ταγωνισµού στην αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για 

τον καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγρα-

φικής αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Σύµφωνα µε τους όρους των SLA, APA και ISHA, η Επιχείρηση Στόχος η οποία θα 

αποκτηθεί από τη JVC αποτελείται από τις εξής δραστηριότητες: 

α) τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε από πιστωτικά 

ιδρύµατα µέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωµής έναντι πιστωτικών δικαιωµάτων 

που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια, και 

β) τη διαχείριση και ανάκτηση µη εξυπηρετούµενων δανείων που χορηγούνται 

από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα µε απαιτήσεις σε καθυστέρηση και 

συναφών επικουρικών χρεών. 

Στην προκειµένη περίπτωση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες, ο καταναλωτής στον 

οποίο η JVC θα παρέχει υπηρεσίες είναι πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, ως 

επίσης άλλα πρόσωπα µε εισπρακτέες απαιτήσεις οφειλών σε καθυστέρηση. Οι 

οφειλέτες στο πλαίσιο των σχετικών µη εξυπηρετούµενων δανείων δεν θα είναι οι 

καταναλωτές. Οι υπηρεσίες που η JVC θα παρέχει σχετίζονται, σε µεγάλο βαθµό, µε 

τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε από τους εν λόγω οφειλέτες της 

JVC, µέσω διαδικασιών εκτέλεσης και τη διαχείριση και την ανάκτηση των µη 

                                                             
4
 Ο όµιλος της Ελληνικής Τράπεζας δραστηριοποιείται σε 60 τοποθεσίες στην Κύπρο και έχει 4 γραφεία 

αντιπροσωπείας στο εξωτερικό. 
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εξυπηρετούµενων δανείων που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα.  Σηµειώνεται ότι 

στόχος της JVC είναι ότι στο µέλλον θα παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες και σε άλλους 

πιστωτικούς/χρηµατοπιστωτικού οργανισµούς, εκτός της Ελληνικής Τράπεζας. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέν-

τρωσης ορίζονται ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών α) η διαχείριση της ακί-

νητης περιουσίας  που αποκτήθηκε από πιστωτικά ιδρύµατα µέσω διαδικασιών εκτέ-

λεσης ή πληρωµής έναντι πιστωτικών δικαιωµάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα 

δάνεια και β) η διαχείριση και ανάκτηση µη εξυπηρετούµενων δανείων που χορηγο-

ύνται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα µε απαιτήσεις σε καθυστέρηση και 

συναφών επικουρικών χρεών. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά όλων των προαναφε-

ρόµενων σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσιών, ορίζεται η επικράτεια της Κυπρια-

κής ∆ηµοκρατίας. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επι-

χειρήσεις, η JVC δηµιουργεί την αγορά παροχής των υπηρεσιών και κατά συνέπεια 

θα είναι η πρώτη επιχείρηση που θα εισέλθει στη σχετική αγορά (όπως ορίζεται πιο 

πάνω), στην οποία καµία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις δεν δραστηριοποιείται, 

καθότι µέχρι σήµερα αυτές οι δραστηριότητες αναλαµβάνονται εσωτερικά από χρη-

µατοοικονοµικά ιδρύµατα. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν οριζόντια επηρεαζόµενες α-

γορές. 

Όσον αφορά την κάθετη σχέση µεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της JVC, οι συµ-

µετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι κατά τις 30 Σεπτεµβρίου 

2016, η συνολική αξία των µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Κύπρο ανήλθε σε 

€24.652.345.000, ενώ τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια της Ελληνικής Τράπεζα ανήλ-

θαν σε €2.394.592.000. Ως εκ τούτου, η Ελληνική Τράπεζα κατέχει το 9.7% της συ-

νολικής αξίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Κύπρο. Η JVC δεν κατέχει µε-

ρίδιο αγοράς στις σχετικές αγορές αλλά ούτε και ο Όµιλος APS δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο στις εν λόγω αγορές. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται επηρεαζόµενη αγορά 

σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Παραρτήµατος Ι του Νόµου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω συγκέν-

τρωση δε δηµιουργείται επηρεαζόµενη αγορά µε βάση το Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Επιπρόσθετα, δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις η κοινοποιούµενη πράξη.  

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και συγκεκριµένα των άρθρων 20 και 21, το κρι-
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τήριο βάσει του οποίου µια συγκέντρωση κηρύσσεται συµβατή ή ασυµβίβαστη µε τις 

απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σηµαντικά του απο-

τελεσµατικού ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως ως 

αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόµε-

νες αγορές.  

Με γνώµονα τα πραγµατικά και νοµικά δεδοµένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφή-

θηκαν και όπως στη λεπτοµέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται από τον φά-

κελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρµόζοντας τις σχετικές διατάξεις του 

Νόµου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε 

τον Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση 

δεν τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και ούτε παρακώ-

ληση του ανταγωνισµού. 

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

να 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 


