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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του 

Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 

EUROGATE International GmbH, Interorient Navigation Co. Ltd και East Med 

Holdings S.A, μέσω της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης  Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 16 Ιουνίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 4 Μαΐου 2016, από τις εταιρείες EUROGATE 

International GmbH (στο εξής η «EUROGATE»), Interorient Navigation Co. Ltd (στο 

εξής η «INTERORIENT») και East Med Holdings S.A (στο εξής η «EAST MED») 

σύμφωνα με 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 την προτιθέμενη απόκτηση της διαχείρισης του 

Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από τις εταιρείες 

EUROGATE, INTERORIENT και EAST MED, μέσω της Eurogate Container Terminal 

Limassol Ltd (στο εξής η «EUROGATE CONTAINER»). Συγκεκριμένα, η 

προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά δύο πράξεις, (α) τη δημιουργία της κοινής 

επιχείρησης EUROGATE CONTAINER από τις EUROGATE και τη Zirando 
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Investments Limited (στο εξής η «ZIRANDO»), η οποία ανήκει στις INTERORIENT 

και EAST MED και (β) την απόκτηση της διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από την EUROGATE CONTAINER. 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η EUROGATE CONTAINER που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία δημιουργήθηκε 

από τις εταιρείες EUROGATE και ZIRANDO, με σκοπό την απόκτηση της διαχείρισης 

του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού. 

 Η EUROGATE που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Γερμανίας, η οποία ανήκει στην ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών 

EUROGATE, την EUROGATE GmbG & Co. KGaA. Ο Όμιλος Εταιρειών 

EUROGATE, δραστηριοποιείται στην αγορά προσφοράς υπηρεσιών που αφορούν 

τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων και προσφοράς υπηρεσιών στοιβασίας σε 

ναυτιλιακές γραμμές που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια σε γερμανικά λιμάνια, 

ενώ μέσω της συνδεδεμένης του εταιρείας Contship Italia S.p.A. προσφέρει 

υπηρεσίες στοιβασίας σε ιταλικά λιμάνια. Επίσης, κατέχει συμμετοχές σε τερματικούς 

σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στη Ρωσία, στη Λισαβόνα και είναι υπεύθυνος για 

την καθημερινή διαχείριση του τερματικού σταθμού του λιμανιού Tanger Med στο 

Μαρόκο. Περαιτέρω, ο Όμιλος Εταιρειών EUROGATE, μέσω συνδεδεμένων του 

εταιρειών προσφέρει αριθμό υπηρεσιών που σχετίζονται με εμπορευματοκιβώτια, οι 

οποίες περιλαμβάνουν μεταφορά φορτίων, υπηρεσίες αποθήκευσης 

εμπορευματοκιβωτίων και υπηρεσίες επιδιόρθωσης εμπορευματοκιβωτίων. 

Προσφέρει επίσης, υπηρεσίες σχετικά με τη μεταφορά φορτίων και τη διαχείριση 

logistics για μεταφορά φορτίων, λογισμικές λύσεις για logistics και εξειδικευμένες 

υπηρεσίες τεχνικής μηχανικής. 

 Η ZIRANDO που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβληθεί 

με την EUROGATE για τη δημιουργία της επιχείρησης EUROGATE CONTAINER. Το 

μετοχικό κεφάλαιο της ZIRANDO ανήκει κατά 50% στη INTERORIENT και κατά 50% 

στη EAST MED. Σύμφωνα με τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες: “[...] η 

Zirando ιδρύθηκε για σκοπούς της παρούσας Συγκέντρωσης και μόνο. Στο παρόν 

στάδιο τα μέρη της εν λόγω Συμφωνίας δεν έχουν πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τη 

Zirando για οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που στο 

μέλλον υπάρξει τέτοια πρόθεση τότε θα εξετάσουμε το κατά πόσο θα χρειαστεί 

οποιαδήποτε κοινοποίηση προς την ΕΠΑ.”  
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 Η INTERORIENT που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς στην 

παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει ένα 

μεγάλο φάσμα ναυτιλιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την πλοιοιδιοκτησία, τη 

διαχείριση πλοίων, τις ναυτιλιακές επενδύσεις και εμπορικές δραστηριότητες. Η 

INTERORIENT λειτουργεί τα σκάφη της μέσω ομίλων (pools), οι οποίοι 

δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με εδραιωμένες ναυτιλιακές εταιρείες. 

 Η EAST MED που αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους του Λουξεμβούργου, και της οποίας η μόνη δραστηριότητα είναι η ιδιοκτησία 

του 100% των μετοχών τεσσάρων εταιρειών, εγγεγραμμένων στην Ελλάδα, οι οποίες 

παρέχουν υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ναυτιλιακή αντιπροσώπευση και logistics 

που σχετίζονται με μεταφορές. Η EAST MED ελέγχεται από κοινού από την Gulf 

Agency Company Ltd και την D.C. Mouskos (Holdings) Ltd, οι οποίες με τη σειρά 

τους ελέγχουν αριθμό κυπριακών ναυτιλιακών εταιρειών. 

 O Στόχος στην παρούσα πράξη είναι το μέρος των σημερινών εργασιών της 

Αρχής Λιμένων Κύπρου που αφορούν τον Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων 

στο Λιμάνι Λεμεσού και συγκεκριμένα, τη διαχείριση του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού (εφεξής ο «Στόχος»). O Τερματικός 

Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού διαχειρίζεται σχεδόν το 100% 

του όγκου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο 

συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου (εφεξής 

η Α.Λ.Κ.) το έτος 2014, το λιμάνι Λεμεσού διαχειρίστηκε το 99,93% του συνολικού 

όγκου εμπορευματοκιβωτίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.1 

Στις 6 Μαΐου 2016, 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.  

Στις 13 Μαΐου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόμου και παράλληλα 

αναρτήθηκε σχετική ανακοίνωση στη σελίδα της Επιτροπής ενημερώνοντας επί 

τούτου. Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν έλαβε οποιεσδήποτε απόψεις ή σχόλια σε 

σχέση με τη δημοσιευθείσα συγκέντρωση.  

                                                       
1 http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=26&mpath=/11 
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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 14 Ιουνίου 2016, 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 ενώπιόν 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 δύο συμφωνιών:  

(Α) Της Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 8/4/2016 (στο εξής η «Συμφωνία 

Μετόχων») μεταξύ της ZIRANDO, που ανήκει στις INTERORIENT και EAST MED, 

και της EUROGATE, με σκοπό τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης EUROGATE 

CONTAINER. Σημειώνεται ότι, η Συμφωνία Μετόχων ρυθμίζει τη σχέση των μετόχων 

της κοινής επιχείρησης EUROGATE CONTAINER, η οποία με την ολοκλήρωση της 

προτεινόμενης συγκέντρωσης, θα διαχειρίζεται τον Τερματικό Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμανιού Λεμεσού. Σημειώνεται επίσης ότι έχει υπογραφεί 

επιπρόσθετα και μια δεύτερη συμφωνία μετόχων μεταξύ των INTERORIENT και 

EAST MED ημερομηνίας 4/4/2016 (στο εξής η «Συμφωνία INTERORIENT - EAST 

MED»), την οποία συνυπόγραψε και η ίδια η ZIRANDO, και η οποία μεταξύ άλλων 

καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι INTERORIENT και EAST MED θα ενεργούν και 

θα συμμορφώνονται με τους όρους της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ της ZIRANDO 

και της EUROGATE, ημερομηνίας 8/4/2016.  

(Β) Της Συμφωνίας Παραχώρησης ημερομηνίας 25/4/2016, μεταξύ της EUROGATE 

CONTAINER και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό την απόκτηση της 

διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από 

την EUROGATE CONTAINER. 

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 

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

συνιστούν μία μόνο συγκέντρωση αν έχουν ενιαίο χαρακτήρα. Ενιαίο χαρακτήρα 

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) … Δύο 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 

EUROGATE CONTAINER και (β) την απόκτηση από τη EUROGATE CONTAINER 

της διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 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 διαχείριση του Τερματικού 

Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές 

πράξεις διαφαίνεται να είναι αλληλένδετες κατά τρόπο ώστε η μία δεν θα είχε 

πραγματοποιηθεί χωρίς την άλλη, δεδομένα που οδηγούν στη διαπίστωση ότι έχουν 

ενιαίο χαρακτήρα. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες επισήμαναν ότι η 

συγκέντρωση πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της προκήρυξης προσφορών στις 

14/9/2015 από το Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνιών και Έργων (ως 

«Αναθέτουσα Αρχή» ή «Grantor») της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς 

εμπορικοποίησης του Λιμανιού Λεμεσού, με τη σύναψη μίας ή περισσότερων 

Συμφωνιών Παραχώρησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι εταιρείες EUROGATE, 

INTERORIENT και EAST MED, μετά από την υποβολή κοινής προσφοράς στον εν 

λόγω δημόσιο διαγωνισμό, στις 19/2/2016 επιλέγηκαν ως οι επιτυχόντες Ανάδοχοι 

                                                       
3 Απόφαση Τ-282/02 Cementbow vs Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 
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της Σύμβασης για τη διαχείριση / λειτουργία του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμανιού Λεμεσού. 

Παρατηρείται πως σύμφωνα με το Άρθρο 16Α του Νόμου προνοών περί 

καθιδρύσεως Αρχής υπό την επωνυμία Αρχή Λιμένων Κύπρου προς διαχείρισιν και 

εκμετάλλευσιν των λιμένων της Δημοκρατίας, περί της εις την αρχή μεταβιβάσεως 

των υφιστάμενων λιμένων μεθ΄ όλων των περιουσιακών αυτών στοιχείων και 

υποχρεώσεων και περί συναφών ζητημάτων αρ. 38 του 1973, η Α.Λ.Κ. έχει την 

εξουσία να μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Στην παρούσα 

περίπτωση, η Α.Λ.Κ. θα παραχωρήσει για περίοδο 25 χρόνων με δικαίωμα 

ανανέωσης για ακόμη 12 χρόνια, τη λειτουργία του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο χώρο του Λιμανιού Λεμεσού, που αναφέρεται ως Χώρος 

του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμανιού Λεμεσού (στο εξής ο 

«Χ.Τ.Σ.Ε» του Λιμανιού). 

Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Παραχώρησης 

παραχωρεί στην κοινή επιχείρηση EUROGATE CONTAINER το αποκλειστικό 

δικαίωμα για τη χρονική περίοδο να χρησιμοποιεί, διευθύνει, λειτουργεί και 

εκμεταλλεύεται το Χ.Τ.Σ.Ε του Λιμανιού και να διεξάγει τις δραστηριότητες λιμανιού. 

Με τη Συμφωνία Παραχώρησης παραχωρούνται επίσης όλα τα δικαιώματα σε σχέση 

με το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας ειδικών γερανών για εμπορευματοκιβώτια 

στο Λιμάνι Λεμεσού.  

Η Επιτροπή έχει παρατηρήσει ότι, σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην 

κοινοποίηση, η επιχείρηση στόχος αποτελεί μόνο ένα τμήμα των σημερινών 

δραστηριοτήτων της Α.Λ.Κ. και πως τα υπόλοιπα τμήματα, δηλαδή (i) η λειτουργία 

του Τερματικού Σταθμού Γενικού Εμπορίου και (ii) η προσφορά  Θαλάσσιων 

Υπηρεσιών σε χρήστες του Λιμανιού θα ανατεθούν σ’ άλλους επενδυτές. 

Επισημαίνεται ότι οι ευθύνες της Α.Λ.Κ ως δημόσια αρχή π.χ. παραχώρηση αδειών 

για χρήση λιμενικών χώρων ή για απασχόληση μέσα στα λιμάνια θα παραμείνουν σε 

αυτήν.  

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.  
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Πρώτη Πράξη - Δημιουργία κοινής επιχείρησης EUROGATE CONTAINER 

(i)Ύπαρξη Κοινού Ελέγχου 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, δήλωσαν ότι η παρούσα κοινοποίηση 

αφορά συγκέντρωση μέσω της οποίας και τα τρία εμπλεκόμενα μέρη / αγοραστές, 

δηλαδή οι εταιρείες EUROGATE, και οι INTERORIENT και EAST MED μέσω της 

ZIRANDO, θα αποκτήσουν από κοινού έλεγχο της στοχευόμενης επιχείρησης.  

 

Η Επιτροπή εξέτασε ως εκ τούτου κατά πόσον οι τρεις προαναφερόμενες εταιρείες 

αποκτούν κοινό έλεγχο της EUROGATE CONTAINER. 

 

Όπως σημειώνουν, η εταιρεία ZIRANDO, η οποία ελέγχεται από τις INTERORIENT 

και EAST MED, θα κατέχει το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της EUROGATE 

CONTAINER. Αυτό σύμφωνα με τις ίδιες, αποτελεί «κοινή εξάσκηση» των 

δικαιωμάτων ψήφου μεταξύ τους.  

 

Η Επιτροπή καταρχάς σημειώνει ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία Επένδυσης και 

Μετόχων ημερομηνίας 4 Απριλίου 2016 μεταξύ της INTERORIENT, της EAST MED 

και της ZIRANDO, η ZIRANDO έχει δημιουργηθεί με σκοπό την απόκτηση  του 40% 

του μετοχικού κεφαλαίου της EUROGATE CONTAINER. Βάσει της εν λόγω 

Συμφωνίας, οι INTERORIENT και EAST MED θα κατέχουν από 50% του μετοχικού 

κεφαλαίου της ZIRANDO και θα διορίζουν εξ ημισείας τους Διοικητικούς Συμβούλους 

στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η εταιρεία ZIRANDO 

ελέγχεται από κοινού από τις INTERORIENT και EAST MED. Η Επιτροπή σημειώνει 

επίσης τη δήλωση ότι η ZIRANDO δεν θα διεξάγει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 

και ότι έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά και μόνο για να ασκεί τα δικαιώματα των 

INTERORIENT και EAST MED. 

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή παραπέμπει στην Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση όπου 

αναφέρεται ότι: 

 

«(74) Ακόμη και αν δεν έχουν ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας, δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις που αποκτούν μειοψηφικές συμμετοχές σε άλλη επιχείρηση μπορούν να 

αποκτήσουν κοινό έλεγχο. Αυτό μπορεί να συμβεί  εφόσον οι μειοψηφικές συμμετοχές 

εξασφαλίζουν από κοινού τα μέσα για τον έλεγχο της επιχείρησης στόχου. Αυτό 

σημαίνει ότι οι μετόχοι της μειοψηφίας, από κοινού, θα έχουν πλειοψηφία 
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δικαιωμάτων ψήφου και θα ενεργούν πάντοτε μαζί κατά την άσκηση των δικαιωμάτων 

ψήφου τους. Αυτό μπορεί να προκύπτει από σχετική συμφωνία νομικά δεσμευτική ή 

να καθιερώνεται εκ των πραγμάτων (de facto). 

 

(75) Τα νομικά μέτρα για την εξασφάλιση της κοινής άσκησης των δικαιωμάτων 

ψήφου μπορεί να λάβουν τη μορφή μιας (από κοινού ελεγχόμενης) εταιρείας 

χαρτοφυλακίου, στην οποία οι μέτοχοι της μειοψηφίας μεταβιβάζουν τα δικαιώματα 

τους, ή μιας συμφωνίας με την οποία δεσμεύονται να ενεργούν κατά τον ίδιο τρόπο 

(pooling agreement)».  

 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι εταιρείες INTERORIENT και EAST MED επέλεξαν να 

δημιουργήσουν τη ZIRANDO για να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα τους από 

κοινού στην EUROGATE CONTAINER.  

 

Όσον αφορά την ύπαρξη κοινού ελέγχου στη EUROGATE CONTAINER, οι 

συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις με την κοινοποίηση τους 

επισημαίνουν, ότι παρόλο που οι εταιρείες INTERORIENT και EAST MED θα 

αποκτήσουν έμμεσα, (διαμέσου της ZIRANDO), έκαστη μόνο 20% στο μετοχικό 

κεφάλαιο της EUROGATE CONTAINER, ενώ το υπόλοιπο 60% θα κατέχεται από 

την EUROGATE, εντούτοις και οι τρεις εταιρείες μαζί, δηλαδή οι EUROGATE, 

INTERORIENT και EAST MED, θα έχουν από κοινού έλεγχο της EUROGATE 

CONTAINER.  

 

Συγκεκριμένα, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες επισημαίνουν το γεγονός ότι 

σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων ημερομηνίας 8/4/2016, η ZIRANDO θα κατέχει 

συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία υπερβαίνουν τα δικαιώματα που συνήθως έχουν 

οι μέτοχοι μειοψηφίας. Η έννοια του κοινού ελέγχου στο πλαίσιο του Νόμου, όπως 

αναφέρουν, προϋποθέτει ότι μία επιχείρηση έχει δικαιώματα, περιλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων αρνησικυρίας, τα οποία της επιτρέπουν να εξασκεί ουσιαστική επιρροή 

σε σχέση με τη στρατηγική συμπεριφορά της επιχείρησης στόχου μιας 

συγκέντρωσης.  

 

Η Επιτροπή έχοντας διεξέλθει διεξοδικά τις Συμφωνίες μεταξύ των μερών, παρατηρεί 

σχετικά ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, οι μέτοχοι μειοψηφίας, διά μέσου της 

κοινής συμμετοχής τους στη ZIRANDO, θα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα στην 

κοινή επιχείρηση EUROGATE CONTAINER:  
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 Το Άρθρο […] της Συμφωνίας Μετόχων ορίζει ότι συγκεκριμένες αποφάσεις 

θα λαμβάνονται αποκλειστικά από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων - ήτοι της 

ZIRANDO και της EUROGATE- και πως θα πρέπει να επικυρώνονται από 

τουλάχιστον το […]% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Λόγω του ότι οι 

INTERORIENT και EAST MED, έχουν δημιουργήσει τη δική τους ιθύνουσα εταιρεία 

τη ZIRANDO, […]4.  

 […]. 

 […].  

Στο παρόν σημείο, η Επιτροπή σημειώνει ότι στη βάση της Κωδικοποιημένης 

Ανακοίνωσης καθορίζεται πως: 

 

 «(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 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, 

στο βαθμό που οι ιδρυτικές επιχειρήσεις εκπροσωπούνται στο εν λόγω συμβούλιο. 

..». 

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι στη βάση της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης5 

δικαιώματα αρνησικυρίας που αφορούν την έγκριση του προϋπολογισμού, το 

επιχειρηματικό σχέδιο και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, θεωρούνται σημαντικά και 

αποτελούν δικαιώματα τα οποία μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει για άσκηση 

αποφασιστικής επιρροής σε εταιρεία στην όποια συμμετέχει. 

Ειδικότερα, σε σχέση με το ζήτημα των δικαιωμάτων αρνησικυρίας, η Επιτροπή 

παραθέτει τα όσα καταγράφονται στην Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης: 

                                                       
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 [....]. 
4 [….] 
5 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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«(66) […] τα δικαιώματα αρνησικυρίας πρέπει να αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις 

σχετικά με την εμπορική πολιτική της κοινής επιχείρησης. …  

(67) […] ορισμένα δικαιώματα αρνησικυρίας τα οποία συνήθως συνεπάγονται κοινό 

έλεγχο αφορούν αποφάσεις και θέματα όπως ο προϋπολογισμός, το επιχειρηματικό 

πρόγραμμα, σημαντικές επενδύσεις ή διορισμός των ανώτερων διοικητικών 

στελεχών. Ωστόσο, για την απόκτηση κοινού ελέγχου δεν απαιτείται να έχουν οι εν 

λόγω επιχειρήσεις εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην καθημερινή 

λειτουργία της επιχείρησης. Το κρίσιμο στοιχείο είναι τα δικαιώματα αρνησικυρίας να 

παρέχουν επαρκείς δυνατότητες στις ιδρυτικές επιχειρήσεις, ώστε να ασκούν την εν 

λόγω επιρροή όσον αφορά την στρατηγική επιχειρησιακή συμπεριφορά της κοινής 

επιχείρησης. Επιπλέον, δεν είναι ανάγκη να αποδειχθεί ότι αυτός που  αποκτά κοινό 

έλεγχο στην κοινή επιχείρηση θα ασκήσει πραγματικά την αποφασιστική του επιρροή. 

Η δυνατότητα άσκησης της επιρροής αυτής και, ως εκ τούτου, η απλή ύπαρξη των 

δικαιωμάτων αρνησικυρίας, είναι αρκετή. 

 

(68) Για την απόκτηση κοινού ελέγχου, ο μειοψηφών μέτοχος δεν χρειάζεται να έχει 

όλα τα προαναφερθέντα δικαιώματα αρνησικυρίας. Μπορεί να αρκεί η ύπαρξη 

ορισμένων μόνο ή ακόμα και ενός από τα δικαιώματα αυτά. Κατά πόσον αυτό ισχύει ή 

όχι εξαρτάται από το συγκεκριμένο περιεχόμενο του ίδιου του δικαιώματος 

αρνησικυρίας, καθώς και από τη σημασία που έχει στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της κοινής επιχείρησης. 

 

(69) Πολύ σημαντικά είναι τα δικαιώματα αρνησικυρίας που αφορούν αποφάσεις 

σχετικά με τον διορισμό και την απόλυση των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών και 

την έγκριση του προϋπολογισμού. Η εξουσία για τον από κοινού προσδιορισμό της 

σύνθεσης των ανωτέρων διευθυντικών οργάνων, όπως των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, συνήθως παρέχει και εξουσία άσκησης αποφασιστικής επιρροής στην 

εμπορική πολιτική μιας επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά τις αποφάσεις για τον 

προϋπολογισμό, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός καθορίζει το συγκεκριμένο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και, ιδίως, τις επενδύσεις τις οποίες 

μπορεί να πραγματοποιήσει.». 

 

Συμπερασματικά και λαμβανομένου υπόψη ότι τόσο η EUROGATE, όσο και οι 

INTERORIENT και EAST MED διαμέσου της ZIRANDO, μπορούν να επηρεάσουν 

αποφάσεις που θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της EUROGATE 

CONTAINER, όπως την έγκριση και/ή την αναθεώρηση του ετήσιου 



 
 

11 
 

προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού πλάνου, την έγκριση του οργανογράμματος 

προσωπικού και συνολικού αριθμού προσωπικού της εταιρείας, καθώς επίσης και τα 

έξοδα εργοδότησης διευθυντών και υπαλλήλων της εταιρείας, η Επιτροπή καταλήγει 

ότι οι υπό αναφορά εταιρείες θα έχουν κοινό έλεγχο της EUROGATE CONTAINER. 

(ii) 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 εκπληροί 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». 

 

Η Επιτροπή επομένως, εξέτασε κατά πόσον η κοινή επιχείρηση EUROGATE 

CONTAINER αποτελεί μία λειτουργικά αυτόνομη κοινή επιχείρηση, και ως προς 

τούτο εστίασε την προσοχή της σε αριθμό παραγόντων όπως είναι η διάθεση 

επαρκών πόρων για την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά, κατά πόσο οι 

δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνουν πέραν της μίας ειδικής 

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

εταιρείες και τη λειτουργία της επιχείρησης σε μόνιμη βάση. Η Επιτροπή επισημαίνει 

σχετικά ότι η κοινή επιχείρηση ουσιαστικά θα πρέπει να μπορεί να εκπληρώσει όλες 

τις λειτουργίες που τυπικά εκπληρώνει μία ανταγωνιστική επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά ούτως ώστε να θεωρείται αυτόνομη κοινή 

επιχείρηση. 

  

Σημειώθηκε ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, δήλωσαν ότι, η  κοινή 

επιχείρηση θα εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής 

οντότητας (full function joint venture) ανεξάρτητα από τους μετόχους της.  

 

(α) Επαρκείς πόροι για την ανεξάρτητη λειτουργία στην αγορά 

 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι σύμφωνα με την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση: 
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«(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». 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, δήλωσαν ότι, η κοινή επιχείρηση 

EUROGATE CONTAINER θα έχει τη δική της διεύθυνση όπως επίσης και τους 

δικούς της οικονομικούς πόρους. Το […]% της χρηματοδότησης της κοινής 

επιχείρησης θα καλυφθεί από επενδύσεις των μετόχων και μέχρι το […]% από 

χρηματοδότηση από τρίτους. Η επένδυση του […]% θα γίνει από τις μητρικές 

εταιρείες / μετόχους σε ποσοστό αναλόγως αυτού που θα κατέχουν στο μετοχικό της 

κεφάλαιο. Όπως τονίστηκε, αυτός ο ουσιαστικός οικονομικός σχεδιασμός διασφαλίζει 

την οικονομική ευρωστία του έργου και τη δυνατότητα της κοινής επιχείρησης να 

χρηματοδοτείται από μόνη της χωρίς να χρειάζεται τη στήριξη των μετόχων της. Η 

κοινή επιχείρηση θα επενδύσει η ίδια στην υποδομή του Τερματικού Σταθμού 

(«superstructure») και στα μηχανήματα διαχείρισης (handling equipment).  

Επίσης, όλα τα επιχειρησιακά περιουσιακά στοιχεία όπως για παράδειγμα οι 

μεταφορείς (straddle carriers) και οι γερανοί (gantry cranes) θα αποτελούν ιδιοκτησία 

της ίδιας της κοινής επιχείρησης.  

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της EUROGATE 

CONTAINER θα απαρτίζεται από […]. Η ZIRANDO, η οποία αντιπροσωπεύει τα 

συμφέροντα των INTERORIENT και EAST MED από κοινού, θα έχει τη δυνατότητα 

να διορίζει […] από τους […] Διοικητικούς Συμβούλους, και οι υπόλοιποι […] θα 

διορίζονται από τη EUROGATE. 

 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η κοινή επιχείρηση θα ενεργεί ανεξάρτητα από τους 

μετόχους της οι οποίοι δεν θα ασχολούνται με τις καθημερινές δραστηριότητες της, 

λόγω του ότι η κοινή επιχείρηση θα έχει όλα τα αναγκαία συστατικά μιας ανεξάρτητης 

εταιρείας, δηλαδή τμήματα για επιχειρησιακά θέματα, για τεχνικά θέματα, για 

πωλήσεις, για διοίκηση (περιλαμβανομένης της χρηματοδότησης του εσωτερικού 

ελέγχου και ανθρωπίνου δυναμικού). 
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(β) Δραστηριότητες πέραν της μίας ειδικής λειτουργίας για τις ιδρυτικές εταιρείες 

 

Σε ότι αφορά τις δραστηριότητες μιας κοινής επιχείρησης, η Επιτροπή επισημαίνει τα 

όσα καταγράφονται στην 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…». 

 

Η Συμφωνία Παραχώρησης, σύμφωνα με τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

ορίζει ότι η διαχειριστική δυναμικότητα (handling capacity) της κοινής επιχείρησης θα 

πρέπει να τεθεί στην αγορά σε πολλαπλούς χρήστες (multi-user basis). Επομένως η 

κοινή επιχείρηση θα πρέπει να προωθήσει, πωλήσει και να διαθέσει τις υπηρεσίες 

της ως μια συνηθισμένη επιχειρηματική οντότητα ανεξάρτητη από τα μέρη. 

Ειδικότερα, θα πρέπει από μόνη της να διαπραγματεύεται με τους πελάτες της 

ανεξάρτητα. Συνεπώς, είναι η ίδια η κοινή επιχείρηση η οποία θα προσφέρει 

ουσιαστικές υπηρεσίες προς τρίτους μέσω του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων.  

 

Η Επιτροπή επισημάνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, έχουν αναφέρει 

[…]6. 

 

Συνεπακόλουθα προκύπτει, ότι η EUROGATE CONTAINER θα διαχειρίζεται το 

Τερματικό Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και θα προσφέρει συναφείς με τη 

διαχείριση υπηρεσίες, οι οποίες όμως δεν θα προσφέρονται ως εξυπηρέτηση των 

ιδρυτικών εταιρειών της. 

(γ) Σχέσεις αγοράς/ πώλησης με τις ιδρυτικές εταιρείες  

 

Σε ότι αφορά τις σχέσεις αγοράς/ πώλησης με τις ιδρυτικές εταιρείες, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι 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 

                                                       
6 […]. 
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αυτή συνεπάγεται σημαντικές πωλήσεις ή αγορές μεταξύ των ιδρυτικών εταιρειών και 

της κοινής επιχείρησης…». 

 

Στην προκειμένη περίπτωση έχοντας διεξέλθει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία του 

διοικητικού φακέλου και στη βάση των όσων ανέφεραν οι υπόχρεες προς 

κοινοποίηση εταιρείες, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κάθετη σχέση στην 

αγορά δραστηριοποίησης της κοινής επιχείρησης EUROGATE CONTAINER, δηλαδή 

της διαχείρισης Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων με τις αγορές στις 

οποίες δραστηριοποιούνται οι ιδρυτικές της εταιρείες. Επομένως, δεν υπάρχουν 

οποιεσδήποτε σχέσεις αγοράς / πώλησης της κοινής επιχείρησης με τις ιδρυτικές της 

εταιρείες.  

 

(δ) Λειτουργία της επιχείρησης σε μόνιμη βάση 

 

Η Επιτροπή καθοδηγούμενη από την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση παρατηρεί ότι: 

 «(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». 

 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, δήλωσαν ότι η κοινή επιχείρηση 

συστήνεται για απεριόριστο χρόνο και θα δραστηριοποιείται τουλάχιστο για τη 

χρονική διάρκεια της Συμφωνίας Παραχώρησης, ήτοι για χρονική περίοδο είκοσι 

πέντε (25) ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12) έτη.   

 
Συμπερασματικά, η Επιτροπή καταλήγει ότι η EUROGATE CONTAINER αποτελεί 

κοινή επιχείρηση η οποία πληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μίας αυτόνομης  

οικονομικής μονάδας. 
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Δεύτερη Πράξη - Απόκτηση διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από την EUROGATE CONTAINER 

 

Με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, η EUROGATE CONTAINER, 

θα κατέχει τη διαχείριση του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι 

Λεμεσού. 

 

Με βάση τους όρους της Συμφωνίας Παραχώρησης, η EUROGATE CONTAINER θα 

έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί, διευθύνει, λειτουργεί και 

εκμεταλλεύεται το Χ.Τ.Σ.Ε στο Λιμάνι Λεμεσού και να διεξάγει τις σχετικές 

δραστηριότητες λιμανιού, καθώς επίσης και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από 

αυτή σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Παραχώρησης και το αποκλειστικό 

δικαίωμα λειτουργίας ειδικών γερανών για εμπορευματοκιβώτια στο Λιμάνι Λεμεσού7.  

 

Επομένως, η προτεινόμενη συγκέντρωση, αποτελεί συγκέντρωση η οποία 

πραγματοποιείται από απόκτηση ελέγχου τμήματος μιας άλλης επιχείρησης, και 

συγκεκριμένα της απόκτησης της διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού, που αποτελεί ένα από τα τμήματα τα 

οποία διαχειρίζεται η Αρχή Λιμένων Κύπρου στο Λιμάνι Λεμεσού.  

 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και έχοντας προβεί στην αξιολόγηση τους με 

βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου, 

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή επί μόνιμης 

βάσης της διαχείρισης του στόχου, δηλαδή, του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων, από την Αρχή Λιμένων Κύπρου στην EUROGATE 

CONTAINER. 

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 της EUROGATE για το έτος 2014 ήταν 

€[…], ο συνολικός κύκλος εργασιών της INTERORIENT για το έτος 2014 ήταν €[…], 

                                                       
7 Βλ. τα Άρθρα 3.1.1 και 3.1.2 της Συμφωνίας Παραχώρησης.  
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ο συνολικός κύκλος εργασιών της EAST MED για το έτος 2014 ήταν €[…]8, ενώ ο 

συνολικός κύκλος εργασιών του στόχου, για το έτος 2014 ήταν €[…]. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι INTERORIENT και EAST MED καθώς επίσης και ο 

στόχος,  διεξάγουν εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η INTERORIENT διεξήγαγε εμπορικές δραστηριότητες 

εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2014, ύψους €[…], 

ενώ η EAST MED διεξήγαγε εμπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2014 ύψους €[…].9 Περαιτέρω, ο στόχος που 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για το έτος 2014 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών όπως σημειώνεται 

και πιο πάνω, ύψους €[…]. 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, σημείωσαν ότι το μεγαλύτερο μέρος του 

κύκλου εργασιών της INTERORIENT εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά την 

παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης σε πλοία που ανήκουν σε τρίτους και τα οποία 

φέρουν την κυπριακή σημαία. Το υπόλοιπο αφορά εισοδήματα από ενοίκια σε σχέση 

με την ενοικίαση των παλαιών γραφείων της INTERORIENT σε πελάτες της.  

Επίσης, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες σημείωσαν ότι ο κύκλος εργασιών 

των μητρικών εταιρειών της EAST MED εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

πραγματοποιείται μέσω των μεταξύ τους κοινών επιχειρήσεων10 και μπορούν να 

συνοψιστούν ως ακολούθως:  

(i) […]: προσφέρει υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης και υπηρεσίες Logistics. 

(ii) […]: αποτελεί ναυτιλιακό αντιπρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη ναυτιλιακή 

γραμμή […] στην Κύπρο.  

(iii) […]: διενεργεί υπηρεσίες εκτελώνισης (Customs clearing services).  

(iv) […]: αποτελεί εταιρεία διαμεταφορών (freight forwarding company), η οποία 

διευθετεί εκ μέρους των πελατών της την εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων 

οποιουδήποτε μεγέθους διά αέρος, θαλάσσης και με χερσαία μέσα.  

(v) […]: αποτελεί ναυτιλιακό αντιπρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη ναυτιλιακή 

γραμμή […] στην Κύπρο.  

                                                       
8 […]. 
9 […]. 
10 Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι η D. C. Mouskos (Holdings) Ltd ελέγχει το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο Holiday Tours Limited, το οποίο διενεργεί κρατήσεις για εξερχόμενο τουρισμό 
από την Κύπρο και οι εργασίες της είναι άσχετες με ναυτιλιακές υπηρεσίες. 
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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 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. 

Δραστηριότητες ΣΤΟΧΟΥ 

Ο στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, δηλαδή, η διαχείριση του Τερματικού 

Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού, αφορά τη διαχείριση περίπου 

του 100% του όγκου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

[…]. 

Δραστηριότητες EUROGATE 

Η EUROGATE δραστηριοποιείται στην αγορά προσφοράς υπηρεσιών που αφορούν 

τη διαχείριση εμπορευματοκιβωτίων και της προσφοράς υπηρεσιών σε Τερματικούς 

Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων που περιλαμβάνουν υπηρεσίες στοιβασίας σε 

ναυτιλιακές γραμμές που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια (container shipping lines).  

Επίσης κατέχει συμμετοχές σε τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων 

(container terminals) στη Ρωσία, στη Λισαβόνα και είναι υπεύθυνη για την 

καθημερινή διαχείριση του τερματικού σταθμού του λιμανιού Tanger Med στο 

Μαρόκο.  

Ιδιαίτερα, όπως αναφέρουν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, οι υπάρχοντες 

Τερματικοί Σταθμοί Εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται η EUROGATE αφορούν 

τις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, συγκεκριμένα τις περιοχές Hamburg- Le Havre, 

την ιταλική αγορά μέχρι τα Βαλκάνια και το Βόρειο μέρος του Μαρόκου και την 

Ιβηρική Χερσόνησο. Διευκρινίζουν επομένως, ότι, η EUROGATE σήμερα δεν έχει 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες σε οποιοδήποτε λιμάνι στην ανατολική μεσόγειο.  
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Δραστηριότητες INTERORIENT 

Η INTERORIENT αποτελεί μια πλήρως ενοποιημένη ναυτιλιακή εταιρεία η οποία 

δραστηριοποιείται στην πλοιοιδιοκτησία, διαχείριση πλοίων, ναυτιλιακές επενδύσεις 

και εμπορικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες της εστιάζονται κυρίως στην 

πλοιοιδιοκτησία και στην παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης (εμπορικές και 

τεχνικές) τόσο σε δικά της πλοία όσο και σε πλοία που ανήκουν σε τρίτους. Τα έσοδα 

που πραγματοποιούνται από τις δύο αυτές δραστηριότητες αντιστοιχούν με το 95% 

του κύκλου εργασιών του ομίλου. Το υπόλοιπο 5% δε σχετίζεται καθόλου με τη φύση 

των εργασιών της στόχου.  

Η δραστηριοποίηση της INTERORIENT στην πλοιοιδιοκτησία αφορά, είτε τη 

διευθέτηση της μεταφοράς συγκεκριμένου φορτίου από ένα λιμάνι σε άλλο, είτε την 

ενοικίαση ενός ιδιόκτητου πλοίου με σκοπό τη μεταφορά δια θαλάσσης 

εμπορευμάτων προς όφελος εταιρειών που εμπορεύονται σε προϊόντα ενέργειας και 

αγαθά (energy and commodity trading companies). Η INTERORIENT 

δραστηριοποιείται τόσο στα τάνκερς όσο και στα  πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην 

φορτίου (dry bulk carriers). Τα πλοία του ομίλου δραστηριοποιούνται κυρίως σε 

κοινές ομάδες συνεργασίας (pools) οι οποίες ιδρύθηκαν από κοινού από την 

INTERORIENT και τη Δανέζικη εταιρεία Norden. Λόγω της σχετικής ευελιξίας τους, 

τα ιδιόκτητα πλοία μεταφέρουν εμπορεύματα για πετρελαϊκές εταιρείες, τους κύριους 

εμπόρους αγαθών και κρατικούς οργανισμούς ανά το παγκόσμιο, σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές.  

Τα τάνκερ μεταφέρουν διάφορα είδη εμπορευμάτων όπως αργό πετρέλαιο, καθαρά 

και μη καθαρά πετρελαϊκά προϊόντα (clean and dirty petroleum products) και φυτικά 

έλαια. Από την άλλη τα πλοία που μεταφέρουν χύδην φορτίο, μεταφέρουν διάφορα 

ξηρά εμπορεύματα όπως άνθρακα, χάλυβα, σπόρους και άλλα είδη χύδην φορτίου. 

Επίσης επισημαίνεται ότι η INTERORIENT δεν είναι ιδιοκτήτρια πλοίων που 

μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια.  

Σε σχέση με την πλοιοδιαχείριση οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

αναφέρουν ότι αυτή η δραστηριότητα αφορά την παροχή υπηρεσιών 

πλοιοδιαχείρισης σε τρίτους (πελάτες) για τα πλοία που ανήκουν σε τρίτους με 

προκαθορισμένο κόστος το οποίο συμφωνείται (είτε σε συγκεκριμένη τιμή είτε 

κυμαινόμενο αναλόγως των εσόδων ενός πλοίου αλλά με κάποια ελάχιστη χρέωση). 

Εξαιρουμένων των ιδιόκτητων πλοίων της, η INTERORIENT σήμερα διαχειρίζεται 

περίπου 70 πλοία από τα οποία 40 υπό πλήρη διαχείριση (τεχνική και εμπορική) και 

περίπου 30 μόνο σε σχέση με υπηρεσίες στελέχωσης πληρωμάτων (crew 
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management). Τα είδη πλοιοδιαχείρισης μπορούν να διαχωριστούν στις τρεις 

ακόλουθες κατηγορίες:  

(i)  Τεχνική Διαχείριση  

(ii) Στελέχωση πληρωμάτων 

(iii) Εμπορική Διαχείριση 

Η τεχνική διαχείριση αφορά κυρίως τη συντήρηση σκαφών, το “Dry docking”, την 

ασφάλεια, τη διαχείριση φορτίου, τον έλεγχο εξόδων και τον έλεγχο απόδοσης. Η 

στελέχωση αφορά τη διασφάλιση ότι το πλοίο είναι σωστά στελεχωμένο με έμπειρο 

και καταρτισμένο προσωπικό. Η εμπορική διαχείριση από την άλλη αφορά την 

εισδοχή των πλοίων που ανήκουν σε τρίτους, στα pools που έχει ιδρύσει με άλλους η 

INTERORIENT, πώληση και αγορά και υπηρεσίες ναύλωσης. Οι εργασίες του ομίλου 

σε σχέση με την πλοιοδιαχείριση είναι βασισμένες σε στρατηγικές συνεργασίες και 

μακροχρόνιους αξιόπιστους πελάτες ανά τον κόσμο. Η ναυτιλία είναι παγκόσμια 

δραστηριότητα, στην οποία η INTERORIENT χρησιμοποιεί το διεθνή κύκλο της και 

την τεχνογνωσία της ανταγωνιζόμενη άλλους πλοιοδιαχειριστές ανά το παγκόσμιο.  

Η INTERORIENT διαχειρίζεται μικρό αριθμό πλοίων που έχουν τη δυνατότητα 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αλλά όπως σημειώνεται, η INTERORIENT 

εμπλέκεται μόνο στην παροχή υπηρεσιών στελέχωσης πληρώματος (crew 

management) αυτών των πλοίων.  

Η INTERORIENT, όπως αναφέρουν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

δραστηριοποιείται και στην Κύπρο, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών 

πλοιοδιαχείρισης από την INTERORIENT σε πλοία που ανήκουν σε τρίτους και τα 

οποία φέρουν την κυπριακή σημαία. Όπως έχει σημειωθεί, ο υπόλοιπος κύκλος 

εργασιών που πραγματοποιείται στην Κύπρο αφορά εισοδήματα από ενοίκια σε 

σχέση με την ενοικίαση των παλαιών γραφείων της INTERORIENT σε πελάτες της.  

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, εκτός από τη συμμετοχή της στην παρούσα 

συγκέντρωση, οι εργασίες της INTERORIENT στην Κύπρο δεν σχετίζονται με 

κανέναν τρόπο με τις εργασίες του λιμανιού Λεμεσού. Ο στόχος είναι η πρώτη 

συμμετοχή της INTERORIENT σε διαχείριση Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων και δεν έχει εμπλακεί, όπως σημειώνουν, πριν από την 

παρούσα συγκέντρωση που αφορά το λιμάνι Λεμεσού σε οποιαδήποτε σχετική 

δραστηριότητα οπουδήποτε στον κόσμο. 
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Δραστηριότητες EAST MED 

Οι οντότητες που έχουν δραστηριότητες και οι οποίες ελέγχονται από την EAST MED 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και όλος ο κύκλος εργασιών που η ίδια η EAST 

MED έχει, αφορά εισοδήματα από τις θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα. 

Συγκεκριμένα, η EAST MED είναι μητρική εταιρεία τεσσάρων εταιρειών οι οποίες 

είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το νόμο της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχουν τα 

γραφεία τους και το προσωπικό τους στην Ελλάδα και προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Οι ελληνικές αυτές 

θυγατρικές ασχολούνται με τη ναυτιλία προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

(i) Ναυτιλιακή αντιπροσώπευση (shipping agency): αντιπροσώπευση για όλα τα 

είδη σκαφών και πλοίων από γραμμές (liners) έως σκάφη ειδικού τύπου, πλοία 

χύδην φορτίου (bulkers), τάνκερ, κότερα και άλλα.  

(ii) Υπηρεσίες logistics και freight forwarding (υπηρεσίες διαμεταφοράς): 

μεταφορά εμπορευμάτων οποιουδήποτε μεγέθους αεροπορικώς, διά θαλάσσης και/ή 

χερσαίες μεταφορές.  

(iii) Άλλες συναφείς υπηρεσίες: υπηρεσίες διαφόρων τύπων οι οποίες μπορεί να 

ζητηθούν από τον καπετάνιο ενός πλοίου, από τον πλοιοκτήτη, τον ναυλωτή και/ή 

τον πελάτη.  

Τα έσοδα των θυγατρικών αυτών εταιρειών προέρχονται από υπηρεσίες που 

σχετίζονται με εμπόριο που διενεργείται μεταξύ της Ελλάδας και οποιασδήποτε 

άλλης χώρας στον κόσμο.  

Περαιτέρω σημειώνεται, ότι οι μέτοχοι της EAST MED, οι οποίοι έχουν κοινό έλεγχο 

επί της εν λόγω εταιρείας, είναι οι Gulf Agency Company Ltd (GAC) και D. C. 

Mouskos (Holdings) Ltd.  

Η Gulf Agency Company Ltd (GAC) είναι διεθνής οργανισμός με γραφεία ανά τον 

κόσμο η οποία προσφέρει υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης (shipping 

agency), logistics και θαλασσίων υπηρεσιών (marine services) στους πελάτες της. Η 

D. C. Mouskos (Holdings) Ltd είναι ιθύνουσα εταιρεία (holding company) η οποία 

είναι ιδιοκτήτρια μετοχών σε άλλες εταιρείες.  

Τόσο η Gulf Agency Company Ltd (GAC) όσο και η D. C. Mouskos (Holdings) Ltd 

πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της κοινής 

συμμετοχής τους σε εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σε σχέση με τη 

ναυτιλία. Συγκεκριμένα, οι εργασίες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας των μητρικών 
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εταιρειών της EAST MED πραγματοποιούνται μέσω των μεταξύ τους κοινών 

επιχειρήσεων11 μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:  

(i) […], η οποία προσφέρει υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης και υπηρεσίες 

Logistics. 

(ii) […], η οποία είναι ναυτιλιακός αντιπρόσωπος που αντιπροσωπεύει τη ναυτιλιακή 

γραμμή […] στην Κύπρο.  

(iii) […], η οποία διενεργεί υπηρεσίες εκτελώνισης (Customs clearing services).  

(iv) […], η οποία είναι εταιρεία διαμεταφορών (freight forwarding company) και η 

οποία διευθετεί εκ μέρους των πελατών της την εισαγωγή/εξαγωγή εμπορευμάτων 

οποιουδήποτε μεγέθους διά αέρος, θαλάσσης και με χερσαία μέσα.  

(v) […], η οποία είναι ναυτιλιακός αντιπρόσωπος που αντιπροσωπεύει τη ναυτιλιακή 

γραμμή […] στην Κύπρο.  

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώσει σε αυτό το σημείο ότι σε σχέση με τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται διαμέσου των μητρικών εταιρειών της EAST MED, 

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών εκτελώνισης και ‘διαμεταφοράς’ (freight 

forwarding) / ‘logistics’, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανάφεραν τα 

ακόλουθα:  

 

Η παροχή υπηρεσιών εκτελώνισης, αφορά την εκτελώνιση εμπορευμάτων από τα 

καθορισμένα σημεία του τελωνείου σε σχέση με εισαγωγές και εξαγωγές. Η υπηρεσία 

αυτή περιλαμβάνει την ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων και/ή την καταχώριση 

των αναγκαίων ηλεκτρονικών αιτήσεων, τον υπολογισμό και πληρωμή φόρων, 

δασμών και άλλων χρεώσεων και διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 

κρατικών αρχών και του εκτελωνιστή εκ μέρους των εισαγωγέων ή εξαγωγέων 

αναλόγως της περίπτωσης. Τονίζουν, ότι οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση 

(άμεσα ή έμμεσα) με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο διαχειριστής του τερματικού 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων λόγω του ότι η οποιαδήποτε επαφή γίνεται 

απευθείας μεταξύ της εταιρείας που προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες και τις 

τελωνειακές αρχές, χωρίς την εμπλοκή του διαχειριστή. 

 

Οι υπηρεσίες logistics αφορούν τη μεταφορά φορτίου με αεροπλάνο, δια θαλάσσης ή 

με φορτηγά. Ο παροχέας υπηρεσιών logistics ενεργεί προς όφελος του πελάτη του 

                                                       
11 Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι η D. C. Mouskos (Holdings) Ltd ελέγχει το 
ταξιδιωτικό πρακτορείο Holiday Tours Limited, το οποίο διενεργεί κρατήσεις για εξερχόμενο τουρισμό 
από την Κύπρο και οι εργασίες της είναι άσχετες με ναυτιλιακές υπηρεσίες.  
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(εισαγωγέα ή εξαγωγέα αναλόγως της περίπτωσης) και προβαίνει στις αναγκαίες 

διευθετήσεις με το θαλάσσιο μεταφορέα ή την αερογραμμή ή την εταιρεία που 

μεταφέρει εμπορεύματα δια ξηράς, ούτως ώστε να κρατήσει χώρο για μεταφορά του 

φορτίου στο σχετικό μέσο μεταφοράς. Δεν υπάρχει, οποιαδήποτε απευθείας σχέση ή 

επαφή μεταξύ της εταιρείας που προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες logistics και του 

διαχειριστή του εν λόγου Τερματικού Σταθμού. 

 

Περαιτέρω οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις διευκρίνισαν, ότι όταν 

αναφέρονται στους όρους υπηρεσίες ‘διαμεταφοράς’ (freight forwarding) και ‘logistics’ 

εννοούν τη μεταφορά φορτίου με όλους τους διαθέσιμους τρόπους. Η διαφορά είναι 

ότι ο όρος ‘logistics’, σε αντίθεση με τις υπηρεσίες διαμεταφοράς (freight forwarding) 

αναφέρεται σε υπηρεσίες που καλύπτουν κάπως ευρύτερο φάσμα και στις οποίες 

μπορεί να συμπεριληφθεί η αποθήκευση και εκτελώνιση φορτίων. Στην πράξη όμως, 

αποδίδεται η ίδια ερμηνεία στους όρους αυτούς. 

 

Καταλήγοντας, επισήμαναν ότι μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες freight 

forwarding ή μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες logistics δεν επικοινωνεί, αλλά 

ούτε και διαπραγματεύεται με το διαχειριστή του τερματικού όταν διεκπεραιώνει τις εν 

λόγω υπηρεσίες. 

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες διαμεταφοράς / freight forwarding, η Επιτροπή θεωρεί 

ιδιαίτερα καθοδηγητικά  τα όσα καταγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

απόφαση της DEUTSCHE POST / AIR EXPRESS INTERNATIONAL12:  

 

«Freight forwarding can be defined as the organisation of transportation of items 

(possibly including ancillary activities such as customs clearance, warehousing, 

ground services etc.), on behalf of customers according to their needs. Air and sea 

freight forwarding services include land transportation to/from the port/airport when 

required by customers. The freight forwarder often does not own the assets (ship, 

aeroplanes or other) necessary for the transportation (nor does it perform the actual 

transportation) but, generally, hires transportation capacity from third parties. In its 

investigation the Commission found that a number of distinctions as regards relevant 

product markets can be made:  

-between domestic and cross border freight forwarding, whereby domestic freight 

forwarding means the provision of services within one country and international 

                                                       
12 Βλέπε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1794 - DEUTSCHE POST / AIR EXPRESS 
INTERNATIONAL, ημερομηνίας 7/2/2000 
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freight forwarding means the provision of freight forwarding services from one 

country to any other country in the world […] 

- between land, air and sea freight forwarding […], 

- between “express” freight forwarding and standard freight forwarding services […]». 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω προχωρεί να ορίσει τις αγορές στις οποίες 

υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων της στόχου και των υπόλοιπων 

μερών στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Διευκρινίζεται, ότι οι αγορές αυτές, 

αφορούν τις υπηρεσίες διαχείρισης τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και τις 

υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, καθότι οι υπηρεσίες εκτελώνισης, 

διαμεταφοράς και logistics, δεν φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της 

στόχου, δηλαδή, τη διαχείριση του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. 

(Α) Διαχείριση Τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων - Υπηρεσίες Στοιβασίας 

(i) Σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών: 

Η Επιτροπή άντλησε καθοδήγηση από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τον ορισμό της σχετικής αγοράς. Ιδιαίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

απόφαση της HUTCHISON / EVERGREEN13 αναφέρθηκε στις υπηρεσίες “Container 

terminal services” και  κατέγραψε τα ακόλουθα: 

«The provision of container stevedoring services by terminal operators involves the 

loading, unloading, storage, and land-side handling for inland transportation of 

containerised cargo. Container terminal throughput can be broken down by traffic 

flow as follows: (a) hinterland traffic ("direct deep-sea"), that is containers transported 

directly onto/from a deep-sea container vessel from/to the hinterland (via barge, truck 

or train), and (b) transhipment traffic, that is, containers destined for onward 

transportation to other ports. Transhipment traffic involves both feeder movements 

(i.e. transits from deep-sea vessels to short sea-vessels going to adjacent markets – 

Scandinavia, Iberian peninsula) and relay movements (i.e. transits between two 

ocean-going vessels on differing liner services)…».  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της CMA CGM/ OPDR 14 σημείωσε 

ότι: 

 

                                                       
13 Βλέπε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5398 - HUTCHISON / EVERGREEN, 
ημερομηνίας 17/12/2008 
14Βλέπε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.7523 - CMA CGM/ OPDR, ημερομηνίας 
29/6/2015 
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«In previous Commission decisions, the provision of container stevedoring services 

by terminal operators has been defined as involving the loading, unloading, storage, 

and land-side handling for inland transportation of containerised cargo. With respect 

to deep-sea traffic, a delineation of container terminal throughput has been 

envisaged as follows: (a) hinterland traffic, that is containers transported directly 

onto/from a container vessel from/to the hinterland (via barge, truck or train), and (b) 

transhipment traffic, that is, containers destined for onward transportation to other 

ports. Transhipment traffic involves both feeder movements and relay movements».  

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει το διαχωρισμό στον οποίο κατέληξε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στην απόφαση της Hutchison/RCPM/ECT15 αναφορικά με την αγορά 

παροχής υπηρεσιών στοιβασίας:  

«It is concluded from the above that (the provision of stevedoring services in respect 

of) hinterland traffic and transhipment traffic each constitutes a discrete relevant 

product market, but that there is insufficient evidence to justify a further breakdown of 

the transhipment market into discrete feeder and relay markets».  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εν λόγω απόφαση κατέγραψε, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα αναφορικά με την εν λόγω δραστηριότητα: 

 

 «…Vessels carrying non-containerised cargoes and short-sea vessels have 

other requirements with regard to services and facilities than deep-sea container 

vessels. Similarly, while it is customary to distinguish between different container 

traffic flows, the stevedoring service provided in respect of these different traffic flows 

is essentially the same. 

 Container terminal throughput can be broken down by traffic flow as follows: (a) 

hinterland traffic (also known as direct deep-sea.), that is, containers transported 

directly onto/from a deep-sea container vessel to/from the hinterland (via barge, truck 

or train), and (b) transhipment traffic, that is, containers destined for onward 

transportation to other ports. Transhipment traffic can in turn be sub-divided into relay 

traffic and feeder traffic. Relay refers to containers moved between deep-sea vessel 

and deep-sea vessel (for example, containers transferred from a Far East liner 

shipping service to a transatlantic service). Feeder concerns the movement to or 

from deep-sea vessels from or to shortsea vessels (feeder vessels). 

                                                       
15 Βλέπε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/JV.55 Hutchison/RCPM/ECT, ημερομηνίας 
3/7/2001 
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 …, hinterland and transhipment flows are linked inasmuch as most deep-sea 

container vessels carry both hinterland and transhipment containers and in that the 

choice of port of call is dictated primarily by hinterland considerations. However, the 

range of ports and terminals that may be potential substitutes for transhipment traffic 

is not necessarily identical to the range of ports and terminals that may be substitutes 

for specific hinterland traffic.». 

Πρέπει να γίνει επίσης αναφορά στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

MAERSK / SEA-LAND16 όπου σημειώθηκαν τα ακόλουθα σε σχέση με τα 

“Containerised liner shipping services” και τα “Terminal services”:  

 

«In previous cases, the Commission has found that the relevant market is that for 

containerised liner shipping between a range of ports in either Northern Europe or 

the Mediterranean and a range of ports on another continent or in another region. A 

service between two ranges of ports is called a ‘trade’». 

 

«A.P. Møller also acquires certain landside activities operated by Sea-Land, in 

particular terminals. These terminals are partly used for captive purposes and partly 

provide services to other container lines, i.e. loading and unloading, storing, etc. (also 

referred to as stevedoring services). Services for container ships are different from 

services for ships carrying, for example, liquid bulk cargo, essentially because a 

different infrastructure (“superstructure”) is required. The market for stevedoring 

services may be further sub-divided according to the size of the vessels which 

require handling, i.e. deep-sea vessels (operating between continents, more than 

3000 TEUs3) or short-sea vessels (operating on shorter distances), given that 

different berthing and land-side equipment facilities are needed» (Η υπογράμμιση 

είναι της Επιτροπής). 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι με προηγούμενη απόφασή της με αρ. 50/201217, σε 

σχέση με την εξαγορά της Global Ports Investments Plc από την APM Terminals B.V, 

καθοδηγούμενη από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όρισε ως σχετική 

αγορά προϊόντος/υπηρεσιών την αγορά (α) παροχής υπηρεσιών τερματικών 

σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, (β) παροχής υπηρεσιών τερματικών σταθμών μη-

                                                       
16 Βλέπε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IV/M.1651 - MAERSK / SEA-LAND, ημερομηνίας 
6/10/1999 
17 Απόφαση ΕΠΑ με αρ. 50/2012 και τίτλο «Κοινοποίηση συγκέντρωσης εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου 
της Global Ports Investments Plc από την APM Terminals B.V.», ημερομηνίας 10/12/2012 
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συσκευασμένων ξηρών φορτίων χύδην και (γ) παροχής υπηρεσιών τερματικών 

σταθμών υγρών φορτίων, ξεχωριστά. 

 

Η Επιτροπή, περαιτέρω, σημειώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες 

έχουν αναφέρει ότι οι υπηρεσίες Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 

(Container Terminal Services) προσφέρονται ειδικά σε ναυτιλιακές γραμμές που 

μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια (container shipping lines). Επίσης, σημείωσαν ότι 

οι υπηρεσίες στοιβασίας σε σχέση με εμπορευματοκιβώτια από διαχειριστές 

Τερματικών Σταθμών περιλαμβάνουν τη φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση και 

διαχείριση στη στεριά για σκοπούς εγχώριας μεταφοράς του φορτίου των 

εμπορευματοκιβωτίων. Τα ποντοπόρα πλοία (Deep sea vessels) που μεταφέρουν 

εμπορευματοκιβώτια, μεταφέρουν προϊόντα μεταξύ ηπείρων. Οι μεταφορές 

εμπορευματοκιβωτίων από τέτοια σκάφη περιλαμβάνουν τόσο τις λεγόμενες 

«απευθείας μεταφορές από ποντοπόρα πλοία» (Hinterland Traffic) όσο και τις 

μεταφορές μεταφόρτωσης (Transhipment Traffic). Οι απευθείας μεταφορές από 

ποντοπόρα πλοία ξεκινούν από ή καταλήγουν σε χερσαία αγορά η οποία 

περιλαμβάνει το Catchment Area (αγορά) του σχετικού λιμανιού. Ενώ όπως 

σημείωσαν, οι μεταφορές «μεταφόρτωσης» σχετίζονται με τη μεταφορά 

εμπορευματοκιβωτίων τα οποία προορίζονται για περαιτέρω μεταφορά σε κάποιον 

άλλο λιμένα με άλλο πλοίο. Διευκρινίστηκε ότι οι μεταφορές μεταφόρτωσης 

περιλαμβάνουν τόσο τις μεταφορές τύπου Feeder (όπου τα εμπορευματοκιβώτια 

μεταφέρονται σε μια άλλη αγορά απευθείας π.χ. από Σκανδιναβικές χώρες προς τη 

Ιβηρική Χερσόνησο), όσο και τις μεταφορές τύπου Relay (όπου τα 

εμπορευματοκιβώτια μεταφέρονται από ένα πλοίο σε άλλο για την περαιτέρω 

μεταφορά σε κάποια άλλη πιο μακρινή αγορά).  

 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες προέβαλαν τη 

θέση ότι η προσφορά υπηρεσιών στοιβασίας περιλαμβάνει τη διαχείριση τόσο των 

απευθείας μεταφορών από ποντοπόρα πλοία (Hinterland Traffic) όσο και τις 

μεταφορές μεταφόρτωσης (Transhipment Traffic). Σημείωσαν παρόλα αυτά, τα όσα 

καταγράφονται στην υπόθεση COMP JV. 55 Hutchinson/RCPM/ECT στην οποία η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι η σχετική αγορά ήταν αυτή της προσφοράς 

υπηρεσιών στοιβασίας σε γραμμές που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια (container 

shipping lines), ενώ έκρινε επίσης ότι η αγορά των απευθείας μεταφορών από 

ποντοπόρα πλοία (Hinterland Traffic) θα πρέπει να θεωρηθεί ως ξεχωριστή αγορά 

από τις σχετικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με μεταφορές 

μεταφόρτωσης. Σύμφωνα με τις εταιρείες, ισχύουν διαφορετικές ανταγωνιστικές 
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πιέσεις σε σχέση σε αυτά τα δύο είδη ρευμάτων μεταφορών και παρόλο που 

σχετίζονται μεταξύ τους με την έννοια του ότι οι μεταφορές μεταφόρτωσης δεν θα 

μπορούσαν να τύχουν διαχείρισης μέσα σε λιμάνι στο οποίο η σχετική γραμμή δεν 

σταματά για σκοπούς απευθείας μεταφορών, οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε 

απευθείας μεταφορές θεωρούνται ως ξεχωριστή αγορά υπηρεσιών από αυτές  που 

προσφέρονται  στις μεταφορές  μεταφόρτωσης. 

 

Η Επιτροπή, για τον ορισμό της σχετικής αγοράς συνεκτίμησε επίσης το γεγονός ότι 

σύμφωνα με τη Συμφωνία Παραχώρησης (Concession Agreement) ο διαχειριστής 

(Container Terminal Operator),  δηλαδή η EUROGATE CONTAINER, θα έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού. […]: 

 

“[…]”. 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατέληξε ότι για σκοπούς 

αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης η σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται ως η παροχή υπηρεσιών στοιβασίας (stevedoring 

services) από διαχειριστή τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων σε ναυτιλιακές 

γραμμές οι οποίες μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, ξεχωριστά για (α) τις απευθείας 

μεταφορές από ποντοπόρα πλοία (hinterland traffic) και (β) τις μεταφορές 

μεταφόρτωσης (transhipment traffic). 

(ii) Σχετική γεωγραφική αγορά: 

Σε ότι αφορά το καθορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγορά, η Επιτροπή παρατηρεί 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της HUTCHISON / EVERGREEN18 στην 

ανάλυση της γεωγραφικής αγοράς για τα «Container Terminal Services» σημείωσε 

ότι: 

 

«The parties submit that the relevant geographic market for the provision of 

stevedoring services to deep sea container vessels for hinterland traffic is likely to be 

confined to Italy. The parties explain that the ability of ports located further south in 

Italy to penetrate the hinterland beyond Northern Italy is particularly limited…. This 

seems to be in line with previous Commission decisions where it was indicated that 

                                                       
18 βλέπε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5398 - HUTCHISON / EVERGREEN, 
ημερομηνίας17/12/2008 
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substitution between Northern and Central European ports and Southern European 

ports does not take place to any considerable degree because of their different 

catchment areas. With respect to the transhipment traffic, the parties submit that the 

Mediterranean is a distinct geographic market which may be divided into smaller 

geographic markets notably Central, Eastern and Western Mediterranean although 

there is some degree of competition between these areas. This is in line with 

previous Commission decision indicating that Mediterranean ports constitute a 

separate market and recognising that this may be divided into smaller geographic 

markets. However, for the purpose of the present case, the precise definition of the 

relevant geographic market can be left open as no competition concerns arise 

irrespective of the market definition». 

 

Επίσης, σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της 

CSAV/HGV/KÜHNE MARITIME/ HAPAG-LLOYD AG19, για την αγορά των 

«Container Terminal Services» ανάφερε τα ακόλουθα όσον αφορά τη γεωγραφική 

της διάσταση: 

 

«As regards the geographic market definition for container terminal services, the 

Commission considered that for container terminal services in deep sea ports, the 

relevant geographic market is in essence determined by the geographic scope the 

container terminal generally serves (catchment area). For example, concerning 

Northern Europe, the Commission considered that the relevant geographical 

dimension of stevedoring services is in its broadest scope Northern Europe (for 

transhipment traffic) and in its narrowest possible scope the catchment area of the 

ports in the range Hamburg–Antwerp (for hinterland traffic) or possibly even 

narrower, comprising the German ports only» (Η υπογράμμιση είναι της Υπηρεσίας).  

 

Υπογραμμίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της MAERSK / ECT20, 

αναλύοντας τη γεωγραφική αγορά, σημείωσε ότι:  

 

«As stated, ports serve a particular hinterland or serve as hub ports for smaller 

transshipment ports. The geographic area that they generally serve determines the 

geographic scope related to their services. One can therefore determine the 

geographic ranges (or catchment areas) which are served form a particular group of 

                                                       
19 Βλέπε απόφαση COMP/M.7268 - CSAV/ HGV/ KÜHNE MARITIME/ HAPAG-LLOYD AG, 
ημερομηνίας 11/9/2014 
20 Βλέπε απόφαση COMP/M.1674 - MAERSK / ECT, ημερομηνίας 27/9/1999 
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ports. For example, all deep sea container ports in Northern Europe are considered 

to belong to a single geographic market, due to the routes undertaken by shipping 

lines… In that case the Commission came to the conclusion that substitution 

between Northern European and Mediterranean ports does not take place to any 

considerable degree, because of their different catchment areas. In this case, the 

new Port Said terminal is mainly to serve Egypt for hinterland traffic and the eastern 

part of the Mediterranean Sea and the Black Sea area for transshipment purposes 

(also referred to as the ‘EastMed/Black Sea range’). This is generally recognized by 

the industry as a separate geographic area for container terminal services. The port 

range involved, according to the parties, is that of Alexandria-Port Piraeus, and 

therefore includes Greece. Independent sources also include ports on the East Coast 

of Italy in the market. This indicates that the market possibly extends to a larger 

amount of ports in the Eastern Mediterranean area. However, the question of what 

range constitutes the exact relevant geographic area can be left aside, because the 

operation will not create or strengthen a dominant position in the Community or the 

EEA, as demonstrated below». 

 

Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, είναι 

της άποψης ότι η γεωγραφική αγορά η οποία θα εξυπηρετείται σε σχέση με τις 

απευθείας μεταφορές (Hinterland Traffic) είναι αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

Σε σχέση με τις υπηρεσίες μεταφόρτωσης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι υπόχρεες 

προς κοινοποίηση εταιρείες έχουν διευκρινίσει ότι για το έτος 2014 αυτές 

αντιστοιχούσαν μόλις στο 3% του συνολικού όγκου μεταφορών του Τερματικού 

Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού Λεμεσού. Περαιτέρω, όπως σημείωσαν 

οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, σε περίπτωση που ο όγκος αυτός 

δύναται να αυξηθεί στο μέλλον σε βαθμό που να υπάρχει πραγματική σχετική αγορά 

μεταφόρτωσης, μπορούν μόνο να υπολογίσουν ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για 

αυτές τις υπηρεσίες δυνητικά μπορεί να περιλάβει την περιοχή Λεβαντίνης με 

εξαίρεση τα τουρκικά λιμάνια λόγω του ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται πλοία τα οποία 

πρώτα σταμάτησαν σε κυπριακά λιμάνια.  

 

Η Επιτροπή παρατηρεί σχετικά ότι οι απευθείας μεταφορές από ποντοπόρα πλοία 

ξεκινούν από ή καταλήγουν σε χερσαία αγορά η οποία περιλαμβάνει το Catchment 

Area (αγορά) του σχετικού λιμανιού, ενώ, οι μεταφορές «μεταφόρτωσης» σχετίζονται 

με τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων τα οποία προορίζονται για περαιτέρω 

μεταφορά σε κάποιον άλλο λιμένα με άλλο πλοίο. 
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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 Δημοκρατία. 

 

Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως γεωγραφική αγορά της σχετικής αγοράς παροχής υπηρεσιών 

στοιβασίας (stevedoring services) από διαχειριστές τερματικού σταθμού 

εμπορευματοκιβωτίων σε ναυτιλιακές γραμμές οι οποίες μεταφέρουν 

εμπορευματοκιβώτια, (α) για τις απευθείας μεταφορές από ποντοπόρα πλοία 

(hinterland traffic) ορίζεται το “catchment area” (αγορά) του Λιμανιού της Λεμεσού και 

(β) για τις μεταφορές μεταφόρτωσης (transhipment traffic), ορίζει τη γεωγραφική 

αγορά ως την Κυπριακή Δημοκρατία. 

(Β) Αντιπροσώπευση ναυτιλιακών γραμμών  

 (i) Σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσιών: 

 

Σε σχέση με τις υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης / πρακτόρευσης (shipping 

agency services), οι οποίες προσφέρονται διαμέσου των μητρικών εταιρειών της 

EAST MED, καταγράφονται πιο κάτω πληροφορίες που έχουν δοθεί από τις 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες: 

 

(α) Οι υπηρεσίες ναυτιλιακής πρακτόρευσης αφορούν την αντιπροσώπευση του 

“principal”, ο οποίος συνήθως είναι είτε μια ναυτιλιακή γραμμή, είτε ο ναυλωτής, είτε ο 

ιδιοκτήτης ενός πλοίου, σε σχέση με τον ελλιμενισμό και παραμονή ενός πλοίου σε 

κυπριακό λιμάνι. 

 

(β) Ο πράκτορας είναι υπεύθυνος για να οργανώσει, επιβλέψει και συντονίσει όλα τα 

θέματα που αφορούν τον ελλιμενισμό και την παραμονή του σκάφους στο λιμάνι. Ο 

πράκτορας, όπως προβλέπεται και από τις διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις 

(international maritime convention) είναι πρωταρχικά ο «υπηρέτης» (servant) του 

καπετάνιου και των ιδιοκτητών του πλοίου και πάντα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες 

και τις ανάγκες τους.  

 

(γ) Ενεργώντας ως τοπικός αντιπρόσωπος του “principal”,  ο ναυτιλιακός πράκτορας 

παρέχει τις τοπικές γνώσεις και την εμπειρία του προς τον “principal”, αναλόγως με 
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τις ανάγκες του τελευταίου. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι όλες οι άδειες και οι 

διαδικασίες για την εκτέλεση των σκοπούμενων εργασιών έχουν δεόντως διευθετηθεί 

σύμφωνα με τους κανόνες και τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για 

παράδειγμα ο ναυτιλιακός πράκτορας είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τις Αρχές για 

την ώρα άφιξης του πλοίου ούτως ώστε να υπάρχει χώρος για το πλοίο, να 

δεσμεύσει το αναγκαίο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκης φόρτωσης/εκφόρτωσης 

φορτίου και οποιουσδήποτε άλλους τρίτους οι οποίοι θα χρειαστούν για να 

διεκπεραιωθούν οι αναγκαίες δραστηριότητες (π.χ. εφοδιασμός με προμήθειες, 

επισκευές, κτλ.). 

 

Ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ναυτιλιακών πρακτόρων, η Επιτροπή 

κρίνει καθοδηγητικά τα όσα καταγράφονται στην απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής 

Ανταγωνισμού με αριθμό αναφοράς 487/VI/2010, όπου αναφέρθηκαν τα ακόλουθα 

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 Διεθνών 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 Διεθνών 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». 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, και για σκοπούς 

εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, κατέληξε ότι η σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσιών, ορίζεται ως η παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης. 

 (ii) Σχετική γεωγραφική αγορά: 

Στην προκειμένη περίπτωση οι υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης/ 

πρακτόρευσης προσφέρονται προς εξυπηρέτηση πλοίων τα οποία μεταφέρουν 



 
 

32 
 

εμπορευματοκιβώτια, από και προς το λιμάνι Λεμεσού, και ο 

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 Δημοκρατίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι 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 Δημοκρατία. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, ως  γεωγραφική αγορά της σχετικής αγοράς παροχής υπηρεσιών 

ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης, ορίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Επηρεαζόμενη αγορά 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, τόσο ο στόχος, όσο και οι αγοράστριες INTERORIENT και EAST MED 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Στην προκειμένη περίπτωση, ο στόχος δραστηριοποιείται στην αγορά της παροχής 

υπηρεσιών στοιβασίας από διαχειριστή τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων. 

Επίσης, σύμφωνα με τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, ο στόχος δηλαδή, η 

διαχείριση του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού, 

αφορά τη διαχείριση περίπου του 100% του όγκου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η  EAST MED δε, διαμέσου των ιδρυτικών της 

εταιρειών δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης. Οι δύο αυτές αγορές, όπως έχουν οριστεί πιο πάνω, δεν φαίνεται 

να σχετίζονται κάθετα ή οριζόντια μεταξύ τους. 

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

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου.  

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί στη δήλωση των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων ότι ο τερματικός σταθμός στο λιμάνι Λεμεσού αφορά «περίπου το 

100% του όγκου εμπορίου εμπορευματοκιβωτίων εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας», και στη διευκρίνιση που δόθηκε σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας 
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ως προς την αναφορά «περίπου το 100%», ότι «το λιμάνι Λάρνακας σήμερα 

διαχειρίζεται ένα πολύ μικρό αριθμό εμπορευματοκιβωτίων. Με την υπάρχουσα 

κατάσταση όλα τα εμπορευματοκιβώτια του λιμανιού Λεμεσού τα διαχειρίζεται η Αρχή 

Λιμένων μέσω του τερματικού που αποτελεί την Επιχείρηση Στόχο.»  

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στη Συμφωνία Παραχώρησης ημερομηνίας 25/4/2016 

αναφορικά με  τη διαχείριση / λειτουργία του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμανιού Λεμεσού μεταξύ της Eurogate Container και της 

Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπονται τα ακόλουθα σε σχέση με τις δραστηριότητες 

του λιμανιού Λάρνακας και γενικότερα τις δραστηριότητες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο τομέα αυτό: 

 

“[…]” 

Σε ότι αφορά το όριο που έχει τεθεί για τα εμπορευματοκιβώτια (TEUs) που θα 

εξυπηρετούνται ετήσια από το λιμάνι Λάρνακας, η Επιτροπή μελετώντας διεξοδικά τα 

στοιχεία του διοικητικού φακέλου παρατηρεί ότι βάσει των στατιστικών στοιχείων που 

παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Λ.Κ., ο μέσος όρος 

εμπορευματοκιβωτίων που εξυπηρετήθηκαν από το 2006 μέχρι το 2014 από το 

λιμάνι Λάρνακας ήταν 144 TEUs. Συγκεκριμένα, οι ετήσιοι αριθμοί 

εμπορευματοκιβωτίων (TEUs) έχουν ως ακολούθως: 

Έτος  Αρ. Εμπορευματοκιβωτίων 

TEUs 

2006 104 

2007 0 

2008 0 

2009 232 

2010 496 

2011 79 

2012 100 

2013 61 

2014 227 

Από τα πιο πάνω στοιχεία δεν προκύπτει οποιαδήποτε αυξητική τάση στην κίνηση 

των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λάρνακας. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι τα 

έτη 2007 και 2008 δεν υπήρξε καμία κίνηση, το 2010 ήταν ο μεγαλύτερος όγκος 
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κίνησης των τελευταίων εννέα (9) ετών, ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός ήταν 

μειωμένος. Επίσης, παρατηρείται ότι η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι 

Λάρνακας από το 2006 έως και το 2014 δεν ξεπέρασε κατά μέσο όρο τα 150 TEUs 

σε σύγκριση με τις 600.000 TUEs που δύναται να διαχειρίζεται το λιμάνι Λεμεσού 

βάση της σύμβασης για τη διαχείριση / λειτουργία του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων. 

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι υπό αναφορά όροι στη 

Συμφωνίας Παραχώρησης της Eurogate Container με την Κυπριακή Δημοκρατία και 

το όριο των 500 TEUs ετησίως είναι τριπλάσιος από τον μέσο όρο των 

εμπορευματοκιβωτίων που διαχειριζόταν από το 2006 έως το 2014 το λιμάνι 

Λάρνακας. 

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Α.Λ.Κ., το θέμα της περαιτέρω ανάπτυξης του λιμανιού 

Λάρνακας υπήρξε αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού κατά τα τελευταία χρόνια. 

Ειδικότερα, ως αναφέρεται «Μέσα από μελέτες που έγιναν αποφασίστηκε η 

μετατροπή του λιμανιού Λάρνακας ως το κύριο λιμάνι κρουαζιέρων και επιβατικής 

κίνησης με κάποιες εμπορικές δραστηριότητες για κάλυψη τοπικών φορτίων και 

αναγκών.»21 Η εν λόγω απόφαση διαφαίνεται να αντικατοπτρίζει το σχεδιασμό και τη 

στρατηγική του Κράτους ως προς τη διαχείριση των λιμενικών χώρων  που διαθέτει η 

Κυπριακή Δημοκρατία. Λαμβάνοντας δε υπόψη τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 

από το λιμάνι Λάρνακας ως καταγράφτηκε ανωτέρω, διακρίνεται ότι ο καθορισμός 

των 500 TEUs, σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο των 150 TEUs που διαχειρίζεται το 

λιμάνι Λάρνακας επιτρέπει την υπερδιπλάσια αύξηση αυτού και συνάδει με τη 

δήλωση της πολιτικής «….με κάποιες εμπορικές δραστηριότητες για κάλυψη τοπικών 

φορτίων και αναγκών». 

Άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιηθείσα 

πράξη συγκέντρωσης 

Βάσει του Παραρτήματος Ι του Νόμου, εκτός από τις επηρεαζόμενες αγορές, η 

κοινοποιούμενη συγκέντρωση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και σε άλλες 

αγορές, όπως όταν: 

 

                                                       
21 http://www.cpa.gov.cy/CPA/page.php?pageID=21 
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«…(γ) οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση 

δραστηριοποιούνται σε γειτονική αγορά προϊόντων που συνδέεται στενά με αγορά 

προϊόντων, η οποία είναι γειτονική αγορά που συνδέεται στενά με αγορά προϊόντων 

στην οποία δραστηριοποιείται οποιοδήποτε άλλο μέρος της συγκέντρωσης, και τα 

ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των μερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές 

αυτές είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%). Οι αγορές προϊόντων είναι 

στενά συνδεόμενες γειτονικές αγορές, εφόσον τα προϊόντα είναι συμπληρωματικά 

μεταξύ τους ή όταν ανήκουν σε φάσμα προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από 

την ίδια ομάδα πελατών για την ίδια τελική χρήση».  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέτασε επίσης, κατά πόσον υπάρχουν σχέσεις μεταξύ 

των παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι ούτε κάθετες ούτε οριζόντιες, αλλά 

ετερογενείς. 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων22 (στο εξής «Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων»): 

 

«91. Οι συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων είναι συγκεντρώσεις 

μεταξύ επιχειρήσεων στις οποίες η μεταξύ τους σχέση δεν είναι ούτε οριζόντια 

(ανταγωνιστές στην ίδια σχετική αγορά) ούτε κάθετη (προμηθευτές ή πελάτες). Στην 

πράξη, δίνεται έμφαση σε συγκεντρώσεις μεταξύ εταιρειών οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε στενά σχετιζόμενες αγορές (π.χ. συγκεντρώσεις μεταξύ 

προμηθευτών συμπληρωματικών προϊόντων ή προϊόντων που ανήκουν σε ένα 

φάσμα προϊόντων που αγοράζονται γενικά από το ίδιο σύνολο καταναλωτών για ίδια 

τελική χρήση)». 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, 

διαμέσου των ιδρυτικών εταιρειών της EAST MED, προσφέρονται υπηρεσίες 

ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης/πρακτόρευσης. Οι υπηρεσίες ναυτιλιακής 

πρακτόρευσης αφορούν την αντιπροσώπευση της ναυτιλιακής γραμμής, ή του 

ναυλωτή ή του ιδιοκτήτη ενός πλοίου, σε σχέση με τον ελλιμενισμό και παραμονή 

ενός πλοίου σε κυπριακό λιμάνι. Ο πράκτορας, ενεργώντας ως τοπικός 

αντιπρόσωπος του “principal”, είναι υπεύθυνος για να οργανώσει, επιβλέψει και 

                                                       
22 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 265/07). 
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συντονίσει όλα τα θέματα που αφορούν τον ελλιμενισμό και την παραμονή του 

σκάφους στο λιμάνι, όπως να ενημερώσει τις αρχές για την ώρα άφιξης του πλοίου 

ούτως ώστε να υπάρχει χώρος για το πλοίο, να δεσμεύσει το αναγκαίο προσωπικό 

σε περίπτωση ανάγκης φόρτωσης/εκφόρτωσης φορτίου, κτλ. 

 

Όπως αναφέρουν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η ναυτιλιακή 

γραμμή ή ο ναυλωτής ή ο ιδιοκτήτης ενός πλοίου, θα πρέπει επίσης να αγοράσει 

υπηρεσίες από το διαχειριστή του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων για να 

είναι δυνατή η μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων που μεταφέρει το πλοίο του στο 

Λιμάνι Λεμεσού. Ιδιαίτερα, ο διαχειριστής του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων θα παρέχει προς αυτούς υπηρεσίες στοιβασίας, οι οποίες 

περιλαμβάνουν τη φόρτωση, εκφόρτωση, αποθήκευση και διαχείριση των 

εμπορευματοκιβωτίων στη στεριά, για σκοπούς εγχώριας μεταφοράς ή 

μεταφόρτωσης των φορτίων προς άλλους τελικούς προορισμούς. 

 

Συναφώς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι τόσο ο ναυτιλιακός πράκτορας, όσο και ο 

διαχειριστής του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, θα προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους προς μια ναυτιλιακή γραμμή, ναυλωτή ή ιδιοκτήτη ενός πλοίου, με 

τελικό σκοπό τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων από το Λιμάνι Λεμεσού στην 

εγχώρια αγορά ή σε κάποιο άλλο τελικό προορισμό εκτός της Κύπρου.   

 

Οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες από την άλλη υποστήριξαν ότι η παροχή 

υπηρεσιών ναυτιλιακής πρακτόρευσης και οι υπηρεσίες διαχείρισης τερματικού 

σταθμού εμπορευματοκιβωτίων δεν σχετίζονται και ως εκ τούτου, δεν τίθεται 

οποιοδήποτε ζήτημα ανταγωνισμού ή σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

Ιδιαίτερα, ανέφεραν πως για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Τερματικού 

Σταθμού Εμπορευματοκιβώτιων, ότι ισχύουν οι ίδιοι κανόνες και χρεώσεις για όλες 

τις ναυτιλιακές γραμμές καθώς και για άλλα πλοία τα οποία χρησιμοποιούν το λιμάνι, 

και οποιαδήποτε αιτήματα προς το διαχειριστή του τερματικού πάντα 

αντιμετωπίζονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής του εν λόγω αιτήματος. 

Τονίζουν επίσης, ότι οι χρεώσεις του διαχειριστή δημοσιεύονται και ισχύουν για όλα 

τα πλοία. 

 

Περαιτέρω, σημειώνουν ότι, μια ναυτιλιακή γραμμή έχει τη δυνατότητα και την 

ευχέρεια να διαπραγματευτεί και/ή να προβεί σε ειδικές διευθετήσεις με το 

διαχειριστή του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, όπως για παράδειγμα σε 
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περιπτώσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το λιμάνι ως το κύριο λιμάνι τους 

στην περιοχή, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα μεταφέρουν πολύ περισσότερα 

εμπορευματοκιβώτια σε σχέση με άλλες γραμμές. Σε τέτοιες περιπτώσεις η 

διαπραγμάτευση και η οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται μεταξύ της ναυτιλιακής 

γραμμής και του διαχειριστή. Ακόμα πιο σημαντικό, όπως αναφέρουν, είναι ότι οι 

οποιοιδήποτε συμφωνηθέντες όροι θα ισχύουν για όλες τις ναυτιλιακές γραμμές και 

τους άλλους χρήστες του λιμανιού, οι οποίοι θα πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και 

δεν θα ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο. 

 

Αναφορικά με την ώρα και τη θέση που θα ελλιμενιστεί ένα πλοίο στο λιμάνι, 

σημειώνουν ότι αυτό καθορίζεται κατά προτεραιότητα αναλόγως με τη χρονική στιγμή 

που γίνεται το αίτημα. Αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι οι ναυτιλιακοί πράκτορες 

μεταβαίνουν στην καθημερινή συνάντηση ρουτίνας στο λιμάνι, όπου ανακοινώνουν 

προς τις αρχές του λιμανιού τα πλοία που χρειάζονται άδεια για να προσαράξουν στο 

λιμάνι και το είδος της εργασίας που θα διεκπεραιωθεί κατά την παραμονή τους στο 

λιμάνι. Η σειρά κατά την οποία παραχωρείται άδεια προσάραξης και εξυπηρέτησης 

των πλοίων (είτε είναι ναυτιλιακή γραμμή ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος πλοίου) 

γίνεται με διαφάνεια από το διαχειριστή του τερματικού και στην παρουσία όλων των 

αιτητών.  

 

Περαιτέρω, αναφέρουν ότι ο αντιπρόσωπος απλά αντιπροσωπεύει και ενεργεί εκ 

μέρους της ναυτιλιακή γραμμή ή του ναυλωτή ή του ιδιοκτήτη ενός πλοίου και μόνο 

αυτός θα έχει απευθείας νομική σχέση με το διαχειριστή του Τερματικού Σταθμού.  

 

Η Επιτροπή παρόλα αυτά, συνεκτιμώντας και τις θέσεις των υπόχρεων προς 

κοινοποίηση εταιρειών, καταλήγει ότι στη βάση του Παραρτήματος Ι του Νόμου και 

των κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, η 

(α) παροχή υπηρεσιών στοιβασίας (stevedoring services) από διαχειριστές 

τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων σε ναυτιλιακές γραμμές οι οποίες 

μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια, και (β) η παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής 

αντιπροσώπευσης, αποτελούν ετερογενείς δραστηριότητες και οι εν λόγω αγορές 

αποτελούν στενά συνδεόμενες γειτονικές αγορές, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

ανήκουν σε φάσμα υπηρεσιών, που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια ομάδα 

πελατών, στην προκειμένη περίπτωση τις ναυτιλιακές γραμμές, ναυλωτές ή τους 

ιδιοκτήτες πλοίων, για την ίδια τελική χρήση, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η 

μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων.  
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Η Επιτροπή ως εκ τούτου, εξέτασε το ενδεχόμενο ύπαρξης επιζήμιων για τον 

ανταγωνισμό συνεπειών, που δύναται να προκύψουν από συγκεντρώσεις εταιρειών 

ετερογενών δραστηριοτήτων. 

 

(Α) Μη συντονισμένα αποτελέσματα: αποκλεισμός 

 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, στα «Μη συντονισμένα 

αποτελέσματα: αποκλεισμός» σημειώνονται τα πιο κάτω: 

 

«93. Το κύριο πρόβλημα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων εταιριών ετερογενών 

δραστηριοτήτων αφορά τον αποκλεισμό από την αγορά. Ο συνδυασμός προϊόντων 

σε συναφείς αγορές ενδέχεται να παράσχει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση την 

ικανότητα και το κίνητρο να χρησιμοποιήσει την ισχυρή θέση που κατέχει σε μια 

αγορά (84) σε μια άλλη αγορά μέσω ρητρών συνδεδεμένης ή ομαδικής πώλησης ή 

άλλων πρακτικών αποκλεισμού («μεταμόχλευση δύναμης σε άλλη αγορά»). Οι 

δεσμεύσεις και οι ομαδικές πωλήσεις είναι αφεαυτές συνηθισμένες πρακτικές που 

συχνά δεν έχουν καμία δυσμενή επίπτωση στον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες 

εφαρμόζουν συνδεδεμένες και ομαδικές πωλήσεις προκειμένου να παράσχουν στους 

πελάτες τους καλύτερα προϊόντα ή προσφορές αποδοτικές από άποψη κόστους. Παρ' 

όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω πρακτικές ενδέχεται να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή του κινήτρου των πραγματικών ή δυνητικών 

ανταγωνιστών να ασκήσουν ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να μειώσει τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις στην συγχωνευθείσα επιχείρηση, επιτρέποντάς της να αυξήσει 

τις τιμές της. 

 

94. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός τέτοιου σεναρίου, η Επιτροπή 

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

αποκλείσει τους ανταγωνιστές της· δεύτερον, κατά πόσον έχει οικονομικό κίνητρο να 

πράξει κάτι τέτοιο· και τρίτον, κατά πόσον μια στρατηγική δημιουργίας εμποδίων 

εισόδου στην αγορά θα έχει σημαντικό επιζήμιο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, 

προκαλώντας ζημία στους καταναλωτές. Στην πράξη, οι παράγοντες αυτοί 

εξετάζονται συχνά μαζί, καθώς διαπλέκονται στενά μεταξύ τους». 

 

       (i) Ικανότητα αποκλεισμού  
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Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση 

των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων:  

 

«95. Ο αμεσότερος τρόπος με τον οποίο η συγχωνευθείσα επιχείρηση ενδέχεται να 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την δύναμη της σε μια αγορά για να αποκλείσει 

ανταγωνιστές σε άλλη αγορά είναι προσαρμόζοντας τις πωλήσεις με έναν τρόπο που 

συνδέει μεταξύ τους τα προϊόντα στις διαφορετικές αγορές. Αυτό γίνεται με τον πιο 

άμεσο τρόπο μέσω δεσμευμένων ή ομαδικών πωλήσεων».  

 

Ιδιαίτερα, σημειώνεται ότι: 

 

«96. Η «ομαδική πώληση» ή «συνδεδεμένη πώληση» αφορά συνήθως τον τρόπο με 

τον οποίο προσφέρονται και τιμολογούνται τα προϊόντα από την συγχωνευθείσα 

επιχείρηση. [….] 

 

«97. Η δεσμευμένη πώληση» αφορά συνήθως καταστάσεις στις οποίες πελάτες που 

αγοράζουν ένα αγαθό (το δεσμεύον αγαθό) υποχρεώνονται επίσης να αγοράσουν ένα 

άλλο αγαθό από τον παραγωγό (το δεσμευόμενο αγαθό). Η δεσμευμένη πώληση 

μπορεί να έχει τεχνικό ή συμβατικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, τεχνική δέσμευση 

υπάρχει όταν το δεσμεύον προϊόν είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να λειτουργεί 

μόνον με το δεσμευόμενο προϊόν (και όχι με τα εναλλακτικά προϊόντα που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές). Η συμβατική δέσμευση συνεπάγεται ότι, όταν ο 

πελάτης αγοράζει το δεσμευόμενο αγαθό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να αγοράσει 

μόνον το δεσμεύον προϊόν (και όχι τα εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές).». 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή δεν διαπιστώνει να ευνοείται η εφαρμογή 

είτε δεσμευμένης είτε ομαδικής πώλησης ήτοι η σύνδεση της παροχής υπηρεσιών 

στοιβασίας που με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης θα 

προσφέρονται από την EUROGATE CONTAINER ως ο διαχειριστής του Τερματικού 

Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού, με την παροχή υπηρεσιών 

ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης που προσφέρονται στην Κύπρο διαμέσου εταιρειών 

οι οποίες ανήκουν στις μητρικές εταιρείες της EAST MED και συγκεκριμένα από τις 

(α) […], (β) […] και (γ) […], εκ μέρους της EUROGATE CONTAINER ως 

ομαδικές/συνδεδεμένες ή δεσμευμένες πωλήσεις.  
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Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης παρέχεται  μέσω 

των κοινών επιχειρήσεων των μητρικών εταιρειών της EAST MED, και όχι από την 

EUROGATE CONTAINER, γεγονός που δεν ευνοεί ή/και διευκολύνει τη σύνδεση των 

δύο υπηρεσιών. 

 

Περαιτέρω, η ύπαρξη απαγορευτικών ρητρών23 της Συμφωνίας Παραχώρησης στη 

βάση της οποίας θα διαχειρίζεται η EUROGATE CONTAINER τον Τερματικό Σταθμό 

Εμπορευματοκιβωτίων δεν καθιστούν ευνοϊκό το σενάριο των 

ομαδικών/συνδεδεμένων ή δεσμευμένων πωλήσεων, εφόσον δεν θα δύναται να 

προσφέρει άλλες υπηρεσίες εκτός τις υπηρεσίες διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού και συνεπώς στις συμφωνίες δεν θα 

μπορεί να συμπεριλάβει υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης. Επισημαίνεται ότι 

η EUROGATE CONTAINER πρωτίστως αναμένεται να εξυπηρετεί τα δικά της 

συμφέροντα και να συμμορφώνεται με τους όρους της Συμφωνίας Παραχώρησης 

που υπόγραψε με την Κυπριακή Δημοκρατία. 

       (ii) Κίνητρα αποκλεισμού  

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων:  

 

«105. Το κίνητρο αποκλεισμού ανταγωνιστών μέσω ομαδικών η δεσμευμένων 

πωλήσεων εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο η εν λόγω στρατηγική είναι 

επικερδής. Η συγχωνευθείσα επιχείρηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αντιστάθμιση 

μεταξύ του πιθανού κόστους που συνδέεται με την ομαδική η δεσμευμένη πώληση 

των προϊόντων της και του πιθανού κέρδους από την επέκταση των μεριδίων αγοράς 

στην (στις) οικεία(-ες) αγορά(-ές) ή, ανάλογα με την περίπτωση, την ικανότητα 

αύξησης των τιμών στην (στις) εν λόγω αγορά(-ές) λόγω της ισχύος της στην αγορά». 

 

«109. Κατά την αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινήτρων της συγχωνευθείσας 

επιχείρησης, η Επιτροπή ενδέχεται να λάβει υπόψη άλλους παράγοντες όπως τη 

δομή ιδιοκτησίας της συγχωνευθείσας επιχείρησης (95), το τύπο των στρατηγικών που 

υιοθετήθηκαν στην αγορά κατά το παρελθόν ή το περιεχόμενο εσωτερικών 

στρατηγικών εγγράφων, όπως επιχειρηματικά σχέδια». 

 

                                                       
23 Βλέπε υποσημείωση 6. 
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«110. Όταν η υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς από την συγχωνευθείσα 

επιχείρηση αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία εμποδίων εισόδου στην 

αγορά, η Επιτροπή εξετάζει τόσο τα κίνητρα για την υιοθέτηση της εν λόγω 

συμπεριφοράς όσο και τους παράγοντες που ενδέχεται να μειώσουν, ή ακόμη και να 

καταργήσουν, τα εν λόγω κίνητρα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να είναι η 

συμπεριφορά παράνομη (96)». 

 

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η κοινή επιχείρηση EUROGATE CONTAINER που θα 

αναλάβει τη διαχείριση του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι 

Λεμεσού, ανήκει κατά 60% στην EUROGATE και κατά 40% στη ZIRANDO η οποία 

δημιουργήθηκε από τις INTERORIENT και EAST MED με στόχο να αντιπροσωπεύει 

τα συμφέροντα τους από κοινού στην EUROGATE CONTAINER.  

 

Η EAST MED ελέγχεται από κοινού από τις Gulf Agency Company Ltd (GAC) και D. 

C. Mouskos (Holdings) Ltd, στις οποίες ανήκουν οι εταιρείες (α) […], (β) […] και (γ) 

[…], οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης στην Κύπρο. 

 

Επομένως, η οποιαδήποτε συμπεριφορά της EUROGATE CONTAINER η οποία 

δύναται να κριθεί παραβατική υπό το δίκαιο του ανταγωνισμού από την Επιτροπή, 

όπως είναι η συνεχής προώθηση των τριών προαναφερόμενων εταιρειών που 

σχετίζονται με την EAST MED, εις βάρος των υπολοίπων ναυτιλιακών πρακτόρων 

που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει τόσα 

θετικά αποτελέσματα, τα οποία να αντισταθμίζουν το ρίσκο ενδεχόμενης 

παραβατικής συμπεριφοράς που θα αναλάβει η EUROGATE CONTAINER εκ 

μέρους όχι μόνο της EAST MED αλλά και των EUROGATE και INTERORIENT.  

 

Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ότι οι υπηρεσίες ναυτιλιακής αντιπροσώπευσης 

προσφέρονται από συνδεδεμένες εταιρείες της EAST MED και όχι από την ίδια τη 

EUROGATE CONTAINER, γεγονός που θεωρείται ότι μειώνει τα κίνητρα της εν λόγω 

εταιρείας να προβεί σε δεσμευμένη ή ομαδική πώληση καθότι η EUROGATE 

CONTAINER ενδεχομένως να έχει ελάχιστο συμφέρον να προβεί σε τέτοιου είδους 

ενέργειες. Καθοδήγηση ως προς τούτου έχει αντληθεί από τα όσα καταγράφονται 

στην υπόθεση GE/Smiths Aerospace24 και τα οποία παρατίθεται πιο κάτω: 

 

                                                       
24 Case No COMP/M.4561 – GE/Smiths Aerospace ημερομηνίας 23/4/2007. 
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“Likewise, the risks that the new entity will be able to foreclose Smiths Aerospace's 

competitors by leveraging its dominant position on engines for LCAs are minimum. 

As emphasized by the CFI in the GE v. Commission judgement, most of GE's sales 

of engines for LCAs are made through CFMI, a joint venture with Safran. As it is not 

in the interest of Safran to forego profits on LCA engines to the benefit of Smiths 

Aerospace products, it is very unlikely that the new entity will have the ability to use 

its market position on LCA engines to foreclose Smiths Aerospace's competitors43. 

Accordingly, no engine manufacturers expressed the fear that GE would be able to 

strengthen its dominant position on the market for LCA engines as a result of 

conglomerate effects brought about by the proposed acquisition of Smiths 

Aerospace.” 

 

Σε σχέση με το κίνητρο αποκλεισμού, η Επιτροπή σημειώνει επιπλέον ότι ως 

αναφέρουν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες, η EUROGATE CONTAINER θα 

είναι μια αυτόνομη κοινή επιχείρηση με δικούς της πόρους και προσωπικό 

ανεξαρτήτως των μητρικών της εταιρειών. Επομένως, οι οποιεσδήποτε επαφές που 

θα γίνονται μεταξύ μιας ναυτιλιακής γραμμής και της ίδιας ως διαχειριστής δεν θα 

γίνονται από την ίδια την EAST MED ή από τις συγγενικές της εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι η EUROGATE 

CONTAINER θα έχει σκοπό και κίνητρο να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του λιμανιού 

και να συμμορφώνεται με τους όρους της Συμφωνίας Παραχώρησης που υπόγραψε 

με την Κυπριακή Δημοκρατία. Υπό τις περιστάσεις, η EAST MED δεν θα έχει την 

άμεση δυνατότητα, εφόσον δεν εμπλέκεται κατ’ ευθείαν αλλά μόνο μέσω ιδρυτικών 

της εταιρειών στην ναυτιλιακή πρακτόρευση, να επωφεληθεί περαιτέρω η ίδια από τη 

διαχείριση του τερματικού σταθμού από την κοινή επιχείρηση, δηλαδή την 

EUROGATE CONTAINER η οποία θα είναι ανεξάρτητη οντότητα από τις μητρικές 

της εταιρείες. 

 

       (iii) Συνολικές πιθανές επιπτώσεις στις τιμές και στην επιλογή  

 

Η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για 

την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων:  

 

«111 Η ομαδική πώληση ή η δεσμευμένη πώληση ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 

σημαντική μείωση των προοπτικών πωλήσεων στην αγορά των ανταγωνιστών που 

πωλούν ένα μόνον συστατικό προϊόν του πακέτου. Η μείωση των πωλήσεων των 

ανταγωνιστών δεν συνιστά από μόνη της πρόβλημα. Ωστόσο, σε συγκεκριμένους 
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κλάδους, εάν η εν λόγω μείωση είναι αρκετά σημαντική ενδέχεται να έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή των κινήτρων των ανταγωνιστών να 

ασκήσουν ανταγωνισμό. Αυτό ενδέχεται να επιτρέψει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση 

να αποκτήσει δύναμη στην αγορά (του δεσμευόμενου ή του συνδεδεμένου αγαθού) 

ή/και να διατηρήσει δύναμη στην αγορά (του δεσμεύοντος αγαθού ή του αγαθού 

χρησιμοποιείται για την μεταμόχλευση δύναμης σε άλλη αγορά).»  

 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι: 

 

«114. Οι συνέπειες για τον ανταγωνισμό πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα 

αντισταθμιστικών παραγόντων όπως η ύπαρξη αντισταθμιστικής διαπραγματευτικής 

δύναμης των αγοραστών (97) ή το ενδεχόμενο μια εισόδου στην αγορά να διατηρήσει 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις αγορές προηγούμενης ή επόμενης οικονομικής 

βαθμίδας (98)». 

 

Όσον αφορά τις επιλογές που έχουν οι ναυτιλιακές γραμμές, ναυλωτές ή ιδιοκτήτες 

πλοίων, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από 

τις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες σήμερα δραστηριοποιούνται σαράντα οκτώ 

(48) εγγεγραμμένοι ναυτιλιακοί πράκτορες ως μέλη στο Cyprus Shipping Association 

(CSA), ενώ υπάρχουν και δεκατρία (13) associate members. Υπάρχουν επιπλέον 

πράκτορες που δεν είναι μέλη του CSA λόγω του ότι η συμμετοχή στο σύνδεσμο δεν 

είναι υποχρεωτική. Επομένως, υπάρχουν το λιγότερο πενήντα μια (51) επιλογές 

όσον αφορά το ναυτιλιακό αντιπρόσωπο / πράκτορα που δύναται να επιλέξουν να 

τους αντιπροσωπεύει στο Λιμάνι Λεμεσού.  

 

Σε σχέση με τις τιμές, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ορισμένες εξ αυτών έχουν ήδη 

συμφωνηθεί και προβλέπονται στη Συμφωνία Παραχώρησης και δημοσιεύονται. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, οι υπόλοιπες τιμές 

θα αποφασίζονται στη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και οι οποιοιδήποτε 

συμφωνηθέντες όροι θα ισχύουν για όλες τις ναυτιλιακές γραμμές και τους άλλους 

χρήστες του λιμανιού, οι οποίοι θα πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και δεν θα 

ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο. 

 

Βάσει όλων των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι συνθήκες στην παρούσα 

πράξη συγκέντρωσης δεν ευνοούν την ύπαρξη ομαδικών ή συνδεδεμένων 

πωλήσεων μεταξύ των ετερογενών δραστηριοτήτων της EAST MED και του στόχου, 
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δεν διαφαίνονται να προκύπτουν οποιαδήποτε κίνητρα αποκλεισμού αλλά ούτε και 

συνολικές επιπτώσεις στις επιλογές ή στις τιμές. 

(B) Συντονισμένα αποτελέσματα 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων:  

 

«οι συγκεντρώσεις εταιρειών ετερογενών δραστηριοτήτων ενδέχεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις να διευκολύνουν τον επιζήμιο για τον ανταγωνισμό συντονισμό στις 

αγορές, ακόμη και απουσία συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής κατά την έννοια 

του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ.» 

 

Οι Κατευθυντήριες γραμμές για σκοπούς εξέτασης των συντονισμένων 

αποτελεσμάτων σε τέτοιες περιπτώσεις παραπέμπουν στο τμήμα IV των 

Κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής οι «Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των 

οριζόντιων συγκεντρώσεων»)25. 

 

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση 

των οριζόντιων συγκεντρώσεων: 

 

“22. 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) […..] 

 

(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 το 

συντονισμό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που 

                                                       
25 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων C031 της 
05/02/2004. 
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συντόνιζαν της συμπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση (επιπτώσεις 

συντονισμένης συμπεριφοράς).  

 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, λόγω της φύσης της, όπως επεξηγήθηκε πιο 

πάνω στα μη συντονισμένα αποτελέσματα, δεν δύναται οι επιχειρήσεις να 

θεωρήσουν εφικτό, οικονομικά ορθολογικό και συνεπώς, προτιμότερο να 

υιοθετήσουν σε μόνιμη βάση μια συγκεκριμένη τακτική στην αγορά με στόχο την 

πραγματοποίηση πωλήσεων σε αυξημένες τιμές καθότι: α) οι τιμές της διαχείρισης 

του τερματικού, είτε έχουν ήδη συμφωνηθεί στη Συμφωνία Παραχώρησης και 

δημοσιεύονται, είτε θα αποφασίζονται με αντικειμενικά κριτήρια, και θα είναι οι ίδιες 

για όλους τους χρήστες, β) υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός ναυτιλιακών πρακτόρων 

οπότε οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή θα οδηγήσει τους πελάτες σε εναλλακτικούς 

προμηθευτές υπηρεσιών. 

 

Επιπρόσθετα, η αγορά των ναυτιλιακών πρακτόρων δεν παρουσιάζει υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης που μπορεί να εμποδίσει σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό, με τη δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης αν 

υπήρχε η πιθανότητα συντονισμού της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων για την 

αύξηση των τιμών. Συνακόλουθα, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν μπορεί να 

καταστήσει το συντονισμό ευκολότερο, πιο σταθερό και πιο αποτελεσματικό για 

επιχειρήσεις που συντόνιζαν ήδη τη συμπεριφορά τους, αν αυτό υφίστατο. 

 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι όσον αφορά την πιθανότητα συντονισμένων 

αποτελεσμάτων που εξετάζεται σε συγκεντρώσεις ετερογενών δραστηριοτήτων, η 

παρούσα πράξη δεν ενδέχεται να επηρεάσει το ενδεχόμενο συντονισμένου 

αποτελέσματος για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

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 παρακώλησης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού 

στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας 

ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 
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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 


