
ΑΠΟΦΑΣΗ 107/ΙΙ/1999 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 11η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την παρακάτω σύνθεση :  
Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυομένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 

Βλάσιος Ασημακόπουλος, 
Χαρίλαος Χάρακας, 
Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου. 

Γραμματέας:   Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη, καίτοι προσκληθέντα δεν παρευρέθηκαν λόγω 
δικαιολογημένου  κωλύματος. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 14. 9.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το 
άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης, η οποία προκύπτει από την απόκτηση 
από τον Παύλο Ψωμιάδη του 79,99% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  ΓΚΟΤΑΕΡ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο κ. Παύλος Ψωμιάδης δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου κ. 
Ευάγγελου Πολίτη και του  κ. Σταμάτη Καρρά,  οικονομικού διευθυντή της εταιρείας ΑΣΠΙΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑ. 
Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας κα Σοφία 
Καμπερίδου, η οποία  ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της υπηρεσίας επί της υποθέσεως και 
κατέληξε προτείνοντας τη μη απαγόρευση της κρινόμενης συγκέντρωσης δεδομένου ότι δεν 
αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες 
αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν  ο πληρεξούσιος δικηγόρος και ο εκπρόσωπος  του κ. 
Παύλου Ψωμιάδη, που συντάχθηκαν με την εισήγηση της υπηρεσίας, έδωσαν διευκρινήσεις και 
απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και ζήτησαν την έγκριση της κρινόμενης συγκέντρωσης. 
Στη συνέχεια  απεχώρησαν οι ενδιαφερόμενοι και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνδιασκεφθείσα 
και αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας 
και τα όσα ανέπτυξαν προφορικώς οι ενδιαφερόμενοι κατά τη συζήτηση επί της υποθέσεως,  
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ : 
 
Από τα στοιχεία του φακέλου και την ενώπιον της Επιτροπής εν γένει συζήτηση της 
υποθέσεως, προέκυψαν τα εξής:  
Την 1ην Σεπτεμβρίου 1999, υπεγράφη προσύμφωνο πωλήσεως, μεταξύ της Ιρλανδικής 
εταιρείας με την επωνυμία «GWENTH LIMITED» και του Παύλου Ψωμιάδη, δυνάμει του 
οποίου η πρώτη αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον δεύτερο μετοχές, που 
αντιστοιχούν στο 79,99% του μετοχικού κεφαλαίου, της θυγατρικής της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» . 



Η μεταβιβαζομένη εταιρία, που εδρεύει στην Αθήνα και ανήκει κατά ποσοστό 100% στην 
πωλήτρια, δραστηριοποιείται στον γενικότερο κλάδο των ασφαλειών και ειδικότερα στις 
σχετικές αγορές των γενικών πρωτασφαλίσεων ζημιών, των ασφαλίσεων ζωής και των 
αντασφαλίσεων ζημιών, στις οποίες κατέχει πολύ μικρά μερίδια, από ποσοστά 0,7%, 0,01% 
και 0,1% αντιστοίχως. Ο δε συνολικός κύκλος εργασιών της στην εθνική και στην 
παγκόσμια αγορά κατά το έτος 1998, ανήλθε στο σε δραχμές αντίστοιχο των 7.235.919 
euro.  
Ο αγοραστής ελέγχει άμεσα 4 εταιρίες μεταξύ των οποίων α) την εταιρία με την επωνυμία 
«ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», που δραστηριοποιείται στις ανωτέρω σχετικές αγορές και β) 
την εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Α.Ζ.», που δραστηριοποιείται στις 
άνω σχετικές αγορές των γενικών πρωτασφαλειών ζημιών και αντασφαλίσεων ζημιών. 
Επίσης ελέγχει έμμεσα άλλες 7 εταιρίες, μέσω της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.», μεταξύ 
των οποίων 1) την εταιρεία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ltd) 
ΚΥΠΡΟΥ», που δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις ζωής εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και 2) την εταιρία « ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.», που δραστηριοποιείται 
στην αντιπροσώπευση ασφαλιστικών εταιριών. 
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το έτος 1998, παγκόσμιος και εθνικός ανήλθε στο 
αντίστοιχο των 113.934.672 και 113.930.179 euro, αντιστοίχως.  Από το δεύτερο ποσό τα 
60.938.845 euro, αφορούν το κύκλο εργασιών της εταιρείας «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.». 
Τα δε μερίδια στην εθνική αγορά των ως άνω δύο άμεσα ελεγχόμενων από τον αγοραστή 
εταιριών, κατά το έτος 1998, ανήλθαν σε ποσοστά 0,7%  και  1,3% αντίστοιχα στην σχετική 
αγορά των  γενικών πρωτασφαλίσεων ζημιών, 5,3% και 0% αντίστοιχα  στη σχετική αγορά 
των ασφαλίσεων ζωής  και  0,1% και 1% αντίστοιχα στη σχετική αγορά των αντασφαλίσεων 
ζημιών. 
Με βάση τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι η εξεταζόμενη σύμβαση αποτελεί συγκέντρωση, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 εδ.β΄ του ν.703/1977, όπως ισχύει, αφού ο αγοραστής 
Παύλος Ψωμιάδης αποκτά το 79,99% του μετοχικού κεφαλαίου και ούτω τον απόλυτο 
έλεγχο της εταιρίας    «ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Α.». 
 Η εν λόγω δε συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, που 
πραγματοποιήθηκε εμπροθέσμως, αφού πληρούται η μία τουλάχιστον  από τις δύο 
προϋποθέσεις που διαλαμβάνει το άρθρο 4β παρ.1 του ως άνω νόμου και δη αυτή του 
κύκλου εργασιών, που στην  προκειμένη περίπτωση υπερβαίνει τα οριζόμενα από το άρθρο 
αυτό ελάχιστα  όρια. 
 Εξ άλλου, από τα προεκτεθέντα, προκύπτει ότι η εξεταζομένη συγκέντρωση δεν μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό  στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό σε συνάρτηση 
με τις σχετικές αγορές που αφορά και ιδίως δεν πρόκειται να οδηγήσει στην δημιουργία ή 
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσεως, αφού όπως προαναφέρθηκε, το συνολικό μερίδιο που 
συγκεντρώνουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, κατά το έτος 1998, στις εν λόγω αγορές των 
πρωτασφαλίσεων ζημιών, ασφαλίσεων ζωής και αντασφαλιών ζημιών ανέρχεται σε πολύ 
μικρό ποσοστό (3,2%, 5,31% και 1,2%, αντιστοίχως), ο δε ανταγωνισμός είναι οξύς, γιατί 
δραστηριοποιούνται σε αυτές πάρα πολλές επιχειρήσεις. 
Τέλος ο ενυπάρχων στην σύμβαση όρος απαγορεύσεως επί μίαν τριετίαν του ανταγωνισμού 
έναντι  του αγοραστού κρίνεται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένος με το κύριο αντικείμενο της 
συγκεντρώσεως και αναγκαίος για την πραγματοποίηση αυτής. 



Επομένως δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση, κατά το άρθρο 4γ παρ.1. του ν.703/1977, όπως 
ισχύει, για να απαγορευθεί η προκειμένη συγκέντρωση. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση απαγόρευσης της από 14.9.1999 
γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, η 
οποία προκύπτει από την απόκτηση από τον Παύλο Ψωμιάδη του 79,99% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας  ΓΚΟΤΑΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ,  
δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει αισθητά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους 
σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά.  
Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 23η Δεκεμβρίου 1999. 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
         Ο Πρόεδρος  
Ο Συντάξας της Απόφασης  
         Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μιχαήλ Φράγκος            
 

Η Γραμματέας 
 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου 


