
ÁÐÏÖÁÓH ÁÑÉÈ. 61 / 1997 

Ç ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÌÏÕ  

ÓÅ ÏËÏÌÅËÅÉÁ 

Óõíåäñßáóå óôçí áßèïõóá 611 ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò ( ðñþçí 

Åìðïñßïõ) ôçí 7 Áðñéëßïõ 1997 , çìÝñá ÄåõôÝñá êáé  þñá 11:15, ìå ôçí 

åîÞò óýíèåóç : 

Ðñüåäñïò: Êùíóôáíôßíïò Ëáóóáäüò  

ÌÝëç: Íéêüëáïò Óáêåëëáñüðïõëïò, 

 ÂëÜóéïò Áóçìáêüðïõëïò, 

 Ðáíáãéþôçò ÌáíôæïõñÜíçò, êùëõïìÝíïõ ôïõ ôáêôéêïý ê. ×áñßëáïõ 

 ×Üñáêá, 

 Êùí/íïò Çëéüðïõëïò, 

 Ãåþñãéïò ÔñéáíôáöõëëÜêçò, êùëõüìåíïõ ôïõ ôáêôéêïý ê. Ëåùíßäá 

 Íéêïëïýæïõ, 

 ÄçìÞôñéïò ÔæïõãáíÜôïò, 

 Ìåëßíá ÌïõæïõñÜêç, 

 ÉùÜííçò ÊáôóïõëÜêïò.  

ÃñáììáôÝáò: ÅëÝíç ÂáóéëåéÜäïõ, áíáðëçñþôñéá, êùëõüìåíçò ôçò êáò 

Áëåî.-   Ìáñßáò Ôáñáìðßêïõ. 

ÈÝìá ôçò ÓõíåäñéÜóåùò Þôáí ï Ýëåã÷ïò ôçò óõãêåíôñþóåùò ìåôáîý ôùí   

åôáéñåéþí Elekta AB  áö´åíüò êáé ôçò  Philips Medical Systems 

International BV áö´åôÝñïõ, ç ïðïßá ãíùóôïðïéÞèçêå áðü ôéò ω̋ άνω 

åôáéñåßåò  στην υπηρεσία µα̋ στι̋ 4/2/97 σύµφωνα µε  ôï Üñèñï 4â ôïõ í. 

703/77, üðùò éó÷ýåé. 

Κατά την συζήτηση παρέστη ο πληρεξούσιο̋ και εξουσιοδοτηµένο̋ 

δικηγόρο̋ των δύο εταιρειών,  κ. Κων/νο̋ Παπἀωάννου. 

Στην αρχή τη̋ συζητήσεω̋ έλαβε το λόγο η Γενική Εισηγήτρια Σοφία 

Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε την έγγραφη εισήγηση τη̋ Γραµµατεία̋ 

τη̋ Επιτροπή̋ Ανταγωνισµού επί τη̋ υποθέσεω̋ και πρότεινε την έγκριση 

τη̋ συγκεντρώσεω̋. Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο πληρεξούσιο̋ 
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δικηγόρο̋ των δύο εταιρειών που συµµετέχουν στην συγκέντρωση, ο 

οποίο̋ ανέπτυξε την άποψή  του και παρήχε πληροφορίε̋, εξηγήσει̋ και 

διευκρινίσει̋ σε ερωτήσει̋ που του υπέβαλαν ο Πρόεδρο̋ και τα Μέλη 

τη̋ Επιτροπή̋, ζήτησε δε την έγκριση τη̋ συγκεντρώσεω̋.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε στην συνέχεια σε ∆ιάσκεψη , κατά την 

οποία, αφού έλαβε υπ' όψη τη̋ τα στοιχεία του φακέλλου, την  Εισήγηση 

τη̋ Γραµµατεία̋ τη̋ Επιτροπή̋ Ανταγωνισµού, και τι̋ απόψει̋ που 

διετύπωσαν,  προφορικώ̋, τα ενδιαφερόµενα µέρη  κατά την συζήτηση 

τη̋ υποθέσεω̋,   

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : 

 

Ι.- Στι̋ 21.01.1997 υπογράφτηκε µεταξύ τη̋   ανώνυµη̋ Σουηδική̋ 

εταιρεία̋ Elekta AB και τη̋ Ολλανδική̋ εταιρεία̋ Philips Medical Systems 

International BV (στο εξή̋ PMS) συµφωνία, σύµφωνα µε την οποία η Elekta 

AB εξαγόρασε ολόκληρο το τµήµα ραδιοθεραπεία̋ τη̋ PMS.  

Η συµφωνία προβλέπει τα εξή̋ :                                                                            

-µε την υπογραφή τη̋ συµφωνία̋ ( 21.1.1997 ) θα εξαγοραστούν τα 

τµήµατα ραδιοθεραπεία̋ στο Βέλγιο, στην Γερµανία, την Ολλανδία, το 

Ηνωµένο Βασίλειο    (περιλαµβανοµένου και του εργοστασίου παραγωγή̋ 

στο Crawly ) και στι̋ Η.Π.Α.  

 - µέσα σε δώδεκα µήνε̋ από την υπογραφή τη̋ συµφωνία̋ , θα 

εξαγοραστούν τα τµήµατα ραδιοθεραπεία̋ στην Αυστρία, την ∆ανία, την 

Γαλλία, την Ιταλία, την Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την 

Σουηδία και την Ελβετία και 

- µέσα σε τριάντα έξι µήνε̋ από την υπογραφή τη̋ συµφωνία̋  θα 

εξαγοραστούν τα τµήµατα ραδιοθεραπεία̋ στην Ελλάδα, στην Αυστραλία 

και το Χονγκ-Κονγκ. 

Κατά την διάρκεια τη̋ µεταβατική̋ περιόδου ( δηλαδή µέχρι την 

υπογραφή των εθνικών/ τοπικών συµφωνητικών), η PMS θα συνεχίσει να 

προσφέρει τι̋ υπηρεσίε̋ τη̋ στι̋ χώρε̋ αυτέ̋ και θα υποστηρίζει τον 

εξοπλισµό τη̋. Ειδικά για την Ελλάδα και το Βέλγιο τέθηκε όρο̋ ότι η 
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συµφωνία που θα αφορά την συγχώνευση των σχετικών τµηµάτων 

ραδιοθεραπεία̋ τη̋ PMS στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, θα υπογραφεί 

µόνον εάν και εφόσον οι αρµόδιε̋ Επιτροπέ̋ Ανταγωνισµού χορηγήσουν 

την έγκριση του̋. 

Η εταιρεία Elekta  AB διέπεται από το δίκαιο τη̋ Σουηδία̋, έχει έδρα την 

Στοκχόλµη,  ελέγχει µια πληθώρα θυγατρικών σε διάφορα µέρη του 

κόσµου και δραστηριοποιείται στου̋ παρακάτω τοµεί̋ : έρευνα, µελέτη, 

κατασκευή και εµπορία εξειδικευµένων στερεοτατικών και 

ραδιοχειρουργικών οργάνων, οργάνων χειρουργική̋ που επιτρέπουν 

οπτική καθοδήγηση µέσω ηλεκτρονική̋ απεικόνιση̋, χειρουργικών 

εργαλείων, λογισµικού (software) για την υποστήριξη ιατρικών συσκευών, 

πρὀόντων ραδιοθεραπεία̋(αλλά όχι ευθύγραµµου̋ επιταχυντέ̋), καθώ̋ 

επίση̋ και του Gamma Knife, εξειδικευµένη̋ συσκευή̋ για µη επιθετική 

ραδιοχειρουργική στον εγκέφαλο (“νευροχειρουργική χωρί̋ νυστέρι’’ ) . Η 

Elekta AB ασκεί τι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ στην Ελληνική αγορά µέσω των 

εταιρειών : α) ΒΑΜΒΑΣ  Α.Ε β) ΠΕΝΥ ΕΕ και γ) του Νικολάου 

Παπαποστόλου  για τα πρὀόντα κρυοχειρουργική̋. 

Οι πωλήσει̋ τη̋ Elekta AB στην Ελλάδα δεν είναι σηµαντικέ̋ (45.000.000 

δρχ. περίπου του̋ τελευταίου̋ 18 µήνε̋).  Συγκεκριµένα ο κύκλο̋ 

εργασιών σε ECU τη̋ Elekta AB στην Ελλάδα έχει ω̋ εξή̋ :  Μά̓ο̋ 1993-

Απρίλιο̋ 1994 : 78.430, Μά̓ο̋ 1994-Απρίλιο̋ 1995:  79.248,  Μά̓ο̋ 

1995-Απρίλιο̋ 1996: 58.955. 

Σηµειώνεται ότι οι πωλήσει̋ τη̋ στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια 

αφορούν µικροστερεοτατικά συστήµατα ( 36% ), κρυοχειρουργικά 

συστήµατα ( 8% ), την συσκευή ultrasonic aspirator ( 52% ) και διάφορα 

άλλα πρὀόντα 4%. Επίση̋ πρέπει να σηµειωθεί ότι µέχρι σήµερα δεν 

έχουν πραγµατοποιηθεί πωλήσει̋ τη̋ συσκευή̋ Gamma Knife  στην 

Ελλάδα (το οποίο είναι και το κύριο πρὀόν τη̋ Elekta), καθώ̋ επίση̋ και 

πρὀόντων που σχετίζονται µε την ραδιοθεραπεία. 

Σύµφωνα µε στοιχεία τη̋ εταιρεία̋, ο κύκλο̋ εργασιών τη̋ Elekta ανά τον 

κόσµο ανήλθε για το τελευταίο οικονοµικό έτο̋ σε 816 εκατοµµύρια 

Σουηδικέ̋ Κορόνε̋      ( 94.935.000 ECU περίπου ). 
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Η εταιρεία  PMS  διέπεται από το δίκαιο τη̋ Ολλανδία̋, έχει  έδρα το Best 

είναι θυγατρική τη̋ Philips Electronics NV  µε 60 θυγατρικέ̋ ανά τον 

κόσµο και δραστηριοποιείται στον χώρο των ιατρικών εργαλείων 

/συσκευών. Κατασκευάζει και διακινεί διαγνωστικά συστήµατα ακτινών Χ 

(συµβατικά και τηλεχειριζόµενα), συσκευέ̋ για χειρουργική και 

καρδιοαγγειακή ακτινογράφηση, συσκευέ̋ ψηφιακή̋ απεικόνιση̋, 

ηλεκτρονικού̋ τοµογράφου̋, µαγνητικού̋ τοµογράφου̋, συσκευέ̋ 

υπερήχων, συσκευέ̋ ραδιοθεραπεία̋ κλπ. Το τµήµα ραδιοθεραπεία̋ 

κατασκευάζει και διακινεί ευθύγραµµου̋ επιταχυντέ̋ καθώ̋ επίση̋ και 

τον απαραίτητο εξοπλισµό του̋ αναλαµβάνοντα̋ επιπλέον την 

συντήρηση/επισκευή του εξοπλισµού αυτού.         

Η PMS ασκεί τι̋ δραστηριότητε̋ τη̋ στην Ελλάδα µέσω τη̋ θυγατρική̋ 

τη̋, Philips Ελλά̋ Ιατρικά Συστήµατα Ανώνυµο̋ Εµπορική Εταιρεία. Στο 

τµήµα ραδιοθεραπεία̋ ο συνολικό̋ κύκλο̋ εργασιών τη̋ Philips  στην 

Ελλάδα ανήλθε το 1996 κατά την εκτίµηση τη̋ Philips Ελλά̋ περίπου στο 

ποσό των 300.000.000 δρχ.   (995.100 ECU).  

Ο συνολικό̋ κύκλο̋ εργασιών του τµήµατο̋ ραδιοθεραπεία̋ τη̋ PMS BV 

ανά τον κόσµο ανήλθε το περασµένο οικονοµικό έτο̋ στο ποσό των 150 

εκατοµµυρίων Ολλανδικών φιορινιών περίπου ( 69.118.000  ECU ).    

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα πρὀόντα και των δύο εταιρειών δεν 

απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό αλλά σε ιδιαιτέρω̋ 

εξειδικευµένη αγορά και συγκεκριµένα σε νοσοκοµεία και µεγάλε̋ 

κλινικέ̋.  Επίση̋: 

Η Elekta δεν κατασκευάζει ή εµπορεύεται ευθύγραµµου̋ επιταχυντέ̋. Τα 

ελάχιστα πρὀόντα ραδιοθεραπεία̋ που κατασκευαζει η Elekta (όργανα 

που ρυθµίζουν την δοσολογία, συσκευέ̋ παρακολούθηση̋ κλπ.) είναι 

βοηθητικά και συµπληρωµατικά των ευθύγραµµων επιταχυντών. 

Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει συσκευή που να ανταγωνίζεται ή να 

προσοµοιάζει µε το Gamma Knife. H αγορά του είναι σχετικά νέα και µέχρι 

σήµερα έχουν πωληθεί µόλι̋ 100 µονάδε̋ ανά τον κόσµο. Ο µοναδικό̋ 

του ανταγωνιστή̋ µέχρι τουλάχιστον σήµερα είναι η κλασσική µέθοδο̋ 
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νευροχειρουργική̋ µε νυστέρι. Αναµένεται όµω̋ ότι στο µέλλον θα 

εξελιχθούν και άλλε̋ ανταγωνιστικέ̋ µέθοδοι µη επιθετική̋ 

νευροχειρουργική̋. 

Αντίθετα στον χώρο των γραµµικών επιταχυντών η αγορά είναι 

µεγαλύτερη. Συγκεκριµένα στην παγκόσµια αγορά έχουν 

πωληθεί/εγκατασταθεί 5.000 µονάδε̋ γραµµικών επιταχυντών. Στην αγορά 

αυτή δραστηριοποιούνται εκτό̋ από την PMS, και οι εταιρείε̋ Varian 

Associates (µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά), Siemens Medical Systems, 

General Electric και  Mitsubishi International. 

Τα πρὀόντα και των δύο εταιρειών δεν απευθύνονται σε συγκεκριµένη 

γεωγραφική αγορά αλλά απευθύνονται σε όλου̋ του̋ καταναλωτέ̋ ανά 

τον κόσµο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στον χώρο των σύγχρονων 

ηλεκτρονικών οργάνων ιατρικών εφαρµογών η σχετική αγορά είναι 

ιδιαίτερα µικρή καθώ̋ τα πρὀόντα είναι απολύτω̋ εξειδικευµένα και 

χρησιµοποιούνται για αντιµετώπιση απολύτω̋ συγκεκριµένων 

προβληµάτων. Συγκεκριµένα, στην Ελλάδα η σχετική αγορά είναι πολύ 

µικρή καθόσον πωλούνται πολύ λίγε̋ µονάδε̋ ραδιοθεραπεία̋ κάθε 

χρόνο. Πρέπει επίση̋ να σηµειωθεί ότι ο συνολικό̋ κύκλο̋ εργασιών τη̋ 

αγορά̋ επηρεάζεται άµεσα από τι̋ παραγγελίε̋ των µονάδων 

ραδιοθεραπεία̋ που δεν γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

Αγοραστέ̋ των πρὀόντων ραδιοθεραπεία̋ τη̋ Philips Medical Systems 

στην Ελλάδα είναι µεγάλα νοσοκοµεία.  

Λαµβάνοντα̋ υπόψη τα στοιχεία που χορηγήθηκαν στην Γραµµατεία τη̋ 

Επιτροπή̋ Ανταγωνισµού µετά από αίτηµα τη̋ από την Philips Ελλά̋, και 

όχι αυτά τη̋ γνωστοποίηση̋ που κρίθηκαν ανακριβή και ελλιπή, καθώ̋ και 

αυτά που απέστειλαν οι ανταγωνίστριε̋ εταιρείε̋, εκτιµάται  ότι τα µερίδια 

αγορά̋ στην Ελληνική αγορά στον τοµέα ραδιοθεραπεία̋ έχουν ω̋ εξή̋ : 

ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ ÁÃÏÑÅÓ 
 ÃÑÁÌÌÉÊÏÉ 

ÅÐÉÔÁ×ÕÍÔÅÓ 
ÐÙËÇÓÅÉÓ    ÐÏÓÏÓÔÏ 

ÐÑÏÓÏÌÏÉÙÔÅÓ 
 

ÐÙËÇÓÅÉÓ     ÐÏÓÏÓÔÏ 

ÌÏÍÁÄÅÓ ÊÏÂÁËÔÉÏÕ 
60 

ÐÙËÇÓÅÉÓ     ÐÏÓÏÓÔÏ 

PHILIPS 10 52,6% 7 63,6% - - 

SIEMENS 3 15,8% 1 9,09% 7 36,8% 
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GENERAL 

ELECTRIC 

4 * 21,05% 2   18,18% 8 42,1% 

ËÏÉÐÏÉ 2 10,55% 1 9,13% 4 21,1% 

ÓÕÍÏËÏ 19 100% 11 100% 19 100% 

       

Με βάση τα παραπάνω και  του ότι : 

i)  Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2, εδάφ. β του ν. 703/77 όπω̋ ισχύει, το 

οποίο ορίζει ότι  συγκέντρωση πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον επιχείρηση, ή περισσότερε̋ 

επιχειρήσει̋, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή 

τµηµάτων µια̋ ή περισσοτέρων  επιχειρήσεων, διαπιστώνεται ότι µε τη 

συµφωνία εξαγορά̋ του τµήµατο̋ ραδιοθεραπεία̋ τη̋ Philips από την 

Elekta αποκτάται ο πλήρη̋ έλεγχο̋ τoυ τµήµατο̋ ραδιοθεραπεία̋ 

(εξαιρουµένων των µονάδων κοβαλτίου 60) τη̋ πρώτη̋ από την δεύτερη, 

και συνεπώ̋ πραγµατοποιείται οριζόντια συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά 

την έννοια του άρθρου 4 παρ.2β, η οποία  εµπίπτει στι̋ σχετικέ̋ µε τι̋ 

συγκεντρώσει̋ ρυθµίσει̋ του νόµου αυτού. 

(ii) Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε 

προηγούµενη γνωστοποίηση σύµφωνα µε τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 4β 

παρ. 1, του ν.703/77, όπω̋ ισχύει, δεδοµένου ότι καλύπτεται η µία εκ των 

δύο πρὁποθέσεων που ορίζει ο νόµο̋. 

Συγκεκριµένα, ενώ ο συνολικό̋ κύκλο̋ εργασιών των συµµετεχουσών 

στην συγκέντρωση εταιρειών σε παγκόσµιο επίπεδο, υπερβαίνει τα 50 

εκατ. ECU                  (164.053.000 ECU ) σε εθνικό επίπεδο καµµία από τι̋ 

συµµετέχουσε̋ εταιρείε̋ δεν υπερβαίνει το όριο των 5 εκατ. ECU (Elekta 

147.000 ECU και  Philips Ελλά̋ περίπου 1.000.000 ECU) και εποµένω̋ το 

κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών του άρθρου 4β. 1. (β) δεν 

πληρούται. Αντίθετα το µερίδιο αγορά̋ των πρὀόντων που αφορά η 

συγκέντρωση υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών που 

πραγµατοποιείται σ’ αυτήν και συνεπώ̋ πληρούται το κριτήριο του 

µεριδίου αγορά̋ του άρθρου 4β.1.(α) .  
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Συνεπώ̋ τα συµβαλλόµενα µέρη είχαν υποχρέωση προηγούµενη̋ 

γνωστοποίηση̋ τη̋ συγκέντρωσή̋ του̋  σύµφωνα µε το άρθρο 4β, όπω̋ 

και το έπραξαν εµπρόθεσµα (21 Ιανουαρίου 1997 υπογράφηκε η συµφωνία 

και 4 Φεβρουαρίου 1997  γνωστοποιήθηκε η συγκέντρωση).  

(iii) Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ.1 του ν.703/77, όπω̋ τροποποιήθηκε και 

ισχύει, µε απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε 

συγκέντρωση επιχειρήσεων που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση 

και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική 

αγορά ή σε σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των πρὀόντων 

τµήµα τη̋ και ιδίω̋ µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσα̋ θέση̋. 

Κατά την  εκτίµηση τη̋ εξεταζόµενη̋ περίπτωση̋  στα πλαίσια των 

σχετικών αγορών που αφορά η συγκέντρωση έχουν συνεκτιµηθεί οι 

ακόλουθοι παράγοντε̋/δεδοµένα : 

-η αγορά των πρὀόντων ραδιοθεραπεία̋ και ο εξοπλισµό̋ των πρὀόντων 

αυτών είναι µια διεθνοποιηµένη αγορά µε έντονο ανταγωνισµό όπου η 

σχέση αποτελέσµατο̋-κόστου̋ παίζει καθοριστικό ρόλο στην διάρθρωση 

τη̋ ζήτηση̋ των πρὀόντων αυτών.  Σηµαντική παρουσία στην ελληνική 

αγορά έχουν και οι εταιρείε̋  Siemens, General Electric, καθώ̋ και Varian 

οι οποίε̋ διαθέτουν σηµαντική οικονοµική ισχύ και φήµη. Ο συνολικό̋ 

κύκλο̋ εργασιών τη̋ αγορά̋ καθώ̋ και τα µερίδια που κατέχουν οι 

εταιρείε̋ επηρεάζονται άµεσα από τι̋ παραγγελίε̋ των µονάδων 

ραδιοθεραπεία̋ των νοσοκοµείων που δεν γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα.Το µεγαλύτερο ποσοστό των πρὀόντων ραδιοθεραπεία̋ στην 

Ελλάδα διατίθεται σε κρατικά νοσοκοµεία µε µειοδοτικού̋ διαγωνισµού̋ 

και  εποµένω̋  η τιµή του πρὀόντο̋ είναι ένα̋ από του̋ πλέον 

αποφασιστικού̋ παράγοντε̋. Συνεπώ̋, ο υπαρκτό̋ αλλά και ο δυνητικό̋ 

ανταγωνισµό̋ που εξαρτώνται  σε µεγάλο βαθµό από το υφιστάµενο 

καθεστώ̋ πολιτική̋ προµηθειών, είναι έντονο̋. 

- Οι δύο εταιρείε̋ δεν υπήρξαν ουσιαστικά ανταγωνιστέ̋ στην Ελληνική 

αγορά.  
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- Νοµικοί περιορισµοί δεν υπάρχουν για την είσοδο νέων επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα.  

- Η εν λόγω συγκέντρωση εκτιµάται ότι θα επηρεάσει θετικά τον τελικό 

καταναλωτή/ασθενή για του̋ εξή̋ λόγου̋: 

• Με την συγχώνευση των δύο εταιρειών αναµένεται να µειωθεί το κόστο̋ 

τη̋ έρευνα̋ για την εξέλιξη των συστηµάτων ραδιοθεραπεία̋, και  η 

ένταση τη̋ έρευνα̋ να αυξηθεί.  

• Με την συγχώνευση αναµένεται ότι θα αυξηθούν οι δυνατότητε̋ για 

σχεδιασµό ακόµα πιο συµβατού εξοπλισµού το οποίο θα διευκολύνει 

την χρήση αλλά και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 

ραδιοθεραπεία̋. 

• Επίση̋ θα επιτευχθεί µείωση του κόστου̋ του διοικητικού και 

εξειδικευµένου προσωπικού που απαιτείται για την εξυπηρέτηση και 

service του εξοπλισµού παγκοσµίω̋, καθόσον θα ενοποιηθούν οι 

σχετικέ̋ υπηρεσίε̋. 

  ∆ευτερεύοντε̋ περιορισµοί 

Ο µοναδικό̋ δευτερεύων περιορισµό̋ που περιέχεται στην συµφωνία των 

δύο εταιρειών (Elekta και PMS International BV), είναι η συνήθη̋ ρήτρα 

απαγόρευση̋ ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε την ρήτρα αυτή η PMS 

International BV υποχρεούται  για διάστηµα 5 ετών από την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωση̋ τη̋ σύµβαση̋, να µην ανταγωνίζεται την αγοράστρια Elekta 

στον τοµέα τη̋ ραδιοθεραπεία̋. Γεωγραφικά όρια δεν έχουν τεθεί στην 

προαναφερόµενη ρήτρα καθώ̋ η εξαγορά αφορά όλε̋ τι̋ 

δραστηριότητε̋ ραδιοθεραπεία̋ τη̋ PMS International BV σε όλο τον 

κόσµο.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι µε την εν λόγω συγκέντρωση δεν προκύπτουν δυσµενεί̋ 

για τον ανταγωνισµό επιπτώσει̋ στι̋ σχετικέ̋ αγορέ̋ και ότι συνεπώ̋ δεν 

συντρέχει περίπτωση να απαγορευθεί αυτή η συγκέντρωση. 

Η απόφαση εκδόθηκε την  14η Μἀου 1997 
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Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα τη̋ Κυβερνήσεω̋. 

Ο Συντάξα̋ την απόφαση     Ο Πρόεδρο̋ 

 

Ι. Κατσουλάκο̋      Κων/νο̋ Λασσαδό̋  

 

Η αναπλ. Γραµµατέα̋ 

 

           Ελ Βασιλειάδου  


