
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 74 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 22α Ιουλίου 1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Νικόλαος Στυλιανάκης, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, 
 Λεωνίδας Νικολούζος, 
 Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυοµένης της τακτικής κας Μελίνας Μουζουράκη, 
 Ηλίας Σουφλερός, κωλυοµένου του τακτικού κ. ∆ηµητρίου Τζουγανάτου 
Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 25.5.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, απόκτησης από την εταιρεία OTIS SpA 
αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ - OTIS ΑΒΕΤΕ. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα τη συγκέντρωση εταιρεία OTIS SpA δια της 
πληρεξουσίας αυτής δικηγόρου κας Αϊντας Οικονόµου. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 
κρινοµένης συγκέντρωσης δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει τον ανταγωνισµό στις 
επιµέρους σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβε η ανωτέρω 
πληρεξουσία δικηγόρος, η οποία συντάχθηκε µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξε τις 
θέσεις της γνωστοποιούσας τη συγκέντρωση εταιρείας, απάντησε σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν 
ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε την έγκριση της συγκέντρωσης.  

Κατόπιν, απεχώρησε της αιθούσης η ενδιαφεροµένη εταιρεία και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκεφθείσα επί της υποθέσεως, και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, 
την εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, η ως 
άνω εταιρεία κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.  Στο άρθρο 4 παρ.2 του ν.703/77, όπως ισχύει, ορίζεται ότι συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται: α) όταν συγχωνεύονται µε κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουµένως 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία 
τουλάχιστον επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον 
έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ.1 του ιδίου νόµου, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να 
γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη 
σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση 
συµµετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν: α) το µερίδιο αγοράς των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, 
αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών τµήµα της, τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συνολικού κύκλου εργασιών που πραγµατοποιείται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
θεωρούνται οµοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιµής τους και της χρήσης για 
την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 
συµµετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται τουλάχιστον στο 
σε δραχµές ισόποσο των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών 
Μονάδων (ECU) και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, 
καθεµία χωριστά, στην εθνική αγορά συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχµές ισόποσου 
των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU). 

Η προθεσµία της παρ.1 αρχίζει, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, από την επέλευση της 
πρώτης από τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ενώ υπόχρεοι προς γνωστοποίηση 
είναι, σύµφωνα µε την παρ.3. του άρθρου 4β του ν.703/77, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4α του 
ιδίου νόµου, όταν µεν η συγκέντρωση αποτελεί αντικείµενο συµφωνίας, κάθε µία από τις 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις ή οµάδες 
προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τµήµατα µιας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων. 

ΙΙ. Στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γραµµατεία και τα 
οποία εκτίθενται στην εισήγησή της, συµπληρώνοντας το φάκελο της υποθέσεως καθώς και από 
τα όσα εξετέθησαν κατά την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού και κατέθεσε 
εγγράφως και προφορικώς η ενδιαφεροµένη εταιρεία, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

1. Την 25.5.1999 η εταιρεία OTIS SpA (OTIS) γνωστοποίησε στην Γραµµατεία της 
Επιτροπής µε έγγραφό της (αρ. πρωτ. 992/25.5.99) την εξαγορά από αυτήν ποσοστού 25% του 
µετοχικού κεφαλαίου (µ.κ.) της εταιρείας Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ - OTIS ΑΒΕΤΕ (Χ.Β.- OTIS). 

Για την εν λόγω εξαγορά υπεγράφη την 21.5.1999 σχετική σύµβαση µεταξύ της πρώτης εταιρείας 
και του Χ. Βερέµη κατόχου του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της δευτέρας, η οποία τελεί υπό 
την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

Με βάση την σύµβαση αυτή η εταιρεία OTIS, κάτοχος ήδη του 50% του µ.κ. της εταιρείας Χ.Β.- 
OTIS, αποκτά επιπλέον ποσοστό 25% αυτού από τον Χ. Βερέµη, µε αποτέλεσµα η εν λόγω  
εταιρεία να περνάει από το καθεστώς κοινού ελέγχου των συµβαλλοµένων στο καθεστώς του 
αποκλειστικού ελέγχου αυτής από την εξαγοράζουσα εταιρεία. 

2. Η OTIS είναι ιταλική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή, συντήρηση, 
ανταλλαγή και εµπορία ανελκυστήρων ατόµων και εµπορευµάτων, κυλιόµενων κλιµάκων, 
µονάδων και ανταλλακτικών για οριζόντια και κάθετη µεταφορά κάθε χρήσης. Ελέγχεται πλήρως 
από την γαλλική εταιρεία UNITED TECHNOLOGIES HOLDING SA (UTH), η οποία,  ελέγχεται 
έµµεσα από την αµερικάνικη εταιρεία UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION (UTC).  
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Η UTC, µητρική εταιρεία της UTH, είναι επικεφαλής οµίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται, 
µεταξύ άλλων, κυρίως στα συστήµατα κλιµατισµού, θέρµανσης, εξαερισµού (CARRIER), στους 
ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες (OTIS), στους κινητήρες αεροπλάνων (PRATT & 
WHITNEY), σε συστήµατα για εξοπλισµό αυτοκινήτων (UTAutomotive), σε ελικόπτερα 
(SIKORSKY), κλπ.  

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου εταιρειών OTIS το έτος 1998, ανήλθε στο ποσό των 
5,5 δισ. δολλ. ΗΠΑ (4.903.225.660 ECU), οι δε πωλήσεις του οµίλου εταιρειών OTIS στην 
ελληνική αγορά ανήλθαν σε περίπου 2,5 δισ.δρχ ( 7.541.524 ECU).  

Η Χ.Β.-ΟTIS δραστηριοποιείται στην εµπορία και εγκατάσταση ανελκυστήρων µεταφοράς 
προσώπων και/ή αντικειµένων δια κατασκευής και/ή συναρµολόγησης των διαφόρων µερών 
αυτών, καθώς και στη συντήρηση και επισκευή αυτών. ∆ραστηριοποιείται επίσης στην εµπορία 
και εγκατάσταση κυλιόµενων κλιµάκων/διαδρόµων για µεταφορά προσώπων ή/και αντικειµένων, 
καθώς και στη συντήρηση και επισκευή αυτών. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 238.500 µετοχές εκ των οποίων 119.250 
µετοχές (ποσοστό 50%) κατέχει ο Χ. Βερέµης, ενώ τις υπόλοιπες 119.250 µετοχές (ποσοστό 
50%) κατέχει η εταιρεία ΟΤΙS.  

Η εταιρεία και ο Χ. Βερέµης δεν ελέγχουν είτε από κοινού είτε µεµονωµένα καµία άλλη 
επιχείρηση. 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην ελληνική αγορά για το έτος 1998, ανήλθε στο ποσό των 
3.581.342.197 δρχ. (10.806.705 ECU), ενώ η εταιρεία δεν αναπτύσσει δραστηριότητα εκτός 
Ελλάδος.  

3. Σχετικές αγορές από άποψη υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία, κατά την έννοια των 
ανωτέρω διατάξεων, θεωρούνται από τον καταναλωτή ενναλάξιµα ή δυνάµενα να 
υποκατασταθούν µε βάση τα χαρακτηριστικά τους και τις τιµές και την σκοπούµενη χρήση τους, 
στις οποίες δραστηριοποιούνται υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες εντός των ορίων της 
ελληνικής επικράτειας, ως γεωγραφικής αγοράς, οι ανωτέρω εταιρείες,  είναι οι ακόλουθες:  

α) Η αγορά εγκαταστάσεως ανελκυστήρων, στην οποία οι δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις 
κατασκευάζουν οι ίδιες ή αγοράζουν από άλλους συνόλω ή εν µέρει τα επιµέρους εξαρτήµατα και 
υλικά των ανελκυστήρων, και στη συνέχεια τους συναρµολογούν και τους εγκαθιστούν στα 
διάφορα κτίρια. Στην εν λόγω αγορά, το µερίδιο της εταιρείας Χ.Β.- OTIS, το έτος 1998, ανήλθε 
σε 6%. 

β) Η αγορά συντήρησης ανελκυστήρων, στην οποία οι δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις 
αναλαµβάνουν τον έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήµατα των ηλεκτρικών και µηχανικών µερών 
των ανελκυστήρων και της όλης εγκατάστασης προς διαπίστωση της απρόσκοπτης λειτουργίας 
τους, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας, καθώς και την επισκευή και 
αποκατάσταση των τυχόν διαπιστούµενων βλαβών και απορυθµίσεων. Στην αγορά αυτή το 
µερίδιο της εταιρείας Χ.Β- OTIS ανήλθε το έτος 1998 σε 1%.  

γ) Η αγορά εγκατάστασης κυλιόµενων κλιµάκων και διαδρόµων, στην οποία οι 
δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις κατασκευάζουν ή αγοράζουν αυτές (ή αυτούς) ως τελικό 
προϊόν (συναρµολογηµένο) και τις τοποθετούν στον τόπο προορισµού τους. Στην εν λόγω αγορά 
το µερίδιο της εταιρείας Χ.Β.- OTIS, το έτος 1998, ανήλθε σε  37%. 
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δ) Η αγορά συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων και διαδρόµων, στην οποία οι 
δραστηριοποιούµενες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν και επιχειρούν τις ίδιες ανωτέρω ενέργειες που 
αναλαµβάνουν και στην αγορά της συντήρησης ανελκυστήρων. Και στην αγορά αυτή το µερίδιο 
της εταιρείας Χ.Β.-OTIS, το έτος 1998, ανήλθε σε 31%. 

4. Με βάση τα ανωτέρω πραγµατικά περιστατικά, η διαληφθείσα σύµβαση µεταξύ της 
εταιρείας OTIS και του Χ. Βερέµη, µε την οποία η εταιρεία αυτή αποκτά τον αποκλειστικό 
έλεγχο της εταιρείας Χ.Β.-OTIS συνιστά κατά την έννοια των διατάξεων, που προεκτίθενται, 
συγκέντρωση, η οποία ενόψει των ως άνω µεριδίων στην ελληνική αγορά  και του γεγονότος ότι 
κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιεί, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4στ 
του ν.703/77, όπως ισχύει, στην αγορά αυτή κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 5.000.000 ECU 
(7.541.524 και 10.806.705 ECU αντίστοιχα) ο δε συνολικός κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 
50.000.000 ECU (4.903.225.660 ECU), υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση 
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία και έγινε εµπρόθεσµα από την εταιρεία OTIS την 
25.5.1999. 

Εποµένως πρέπει η συγκέντρωση αυτή να εξετασθεί περαιτέρω από άποψη συνθηκών 
ανταγωνισµού και τις τυχόν επιπτώσεις της σ΄ αυτόν. 

IIΙ.  Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4γ παρ.1. του ν.703/77, όπως ισχύει, µε απόφαση της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε 
προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην 
εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των  
υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, για την εκτίµηση της δυνατότητας 
µίας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό υπό την έννοια της παραγρ. 1 του 
εν λόγου άρθρου, λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο 
πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων εγκαταστηµένων εντός ή εκτός 
Ελλάδος, η ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των 
ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµή τους, οι 
δυνατότητες επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες 
ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές 
εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζητήσεως 
των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των ενδιαµέσων και τελικών καταναλωτών 
και η συµβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και οικονοµικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη 
αυτή είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον ανταγωνισµό. 

Από τις πιο πάνω διατάξεις προκύπτει ότι µια συγκέντρωση επιχειρήσεων, εφόσον έχει ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού στην σχετική αγορά προϊόντος και στο σύνολο 
της εθνικής αγοράς ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή 
υπηρεσιών τµήµα αυτής, ιδιαίτερα δε µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, εµπίπτει 
στο πεδίο απαγόρευσης των εν λόγω διατάξεων όπως ισχύουν. 

Στην προκειµένη περίπτωση, από πλευράς συνθηκών ανταγωνισµού στις ανωτέρω σχετικές 
αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας παρατηρούνται τα ακόλουθα :  
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• Στις αγορές εγκαταστάσεως και συντήρησης ανελκυστήρων εκτός από την Χ.Β.-OTIS 
δραστηριοποιείται ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων µε ιδιαίτερα χαµηλά (κάτω του 6%) 
µερίδια αγοράς, όπως η EΜGL-LIFT µε 3%, η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ µε 3%, η 
THYSSEN µε 2%, η ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ µε 2% κλπ.  

• Στις αγορές της εγκατάστασης και συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων και διαδρόµων 
δραστηριοποιείται ένας ικανός αριθµός επιχειρήσεων, οι περισσότερες των οποίων είναι 
αλλοδαπές δραστηριοποιούµενες στη χώρα µέσω θυγατρικών εταιρειών ή αντιπροσώπων, οι 
οποίες κατέχουν σηµαντικά µερίδια σ’ αυτές, όπως η OTIS µέσω της Χ.Β.-ΟΤΙS µε 37% και 31% 
αντίστοιχα, η THYSSEN µέσω της ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗ µε 20% και 21% 
αντίστοιχα, η SCHINDLER µέσω της θυγατρικής της SCHINDLER ΕΛΛΑΣ µε 8% και 9,5%, η 
KONE/O&K µέσω της LIFTCO ΕΠΕ µε µερίδια 20% και 22% κλπ.  

• Οι ανωτέρω αγορές χαρακτηρίζονται από έντονο ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν 
πραγµατικά και νοµικά εµπόδια εισόδου σ΄ αυτές. Η εγκατάσταση και µετέπειτα συντήρηση ενός 
ανελκυστήρα ή µιας κυλιόµενης κλίµακας/διαδρόµου, δεν απαιτεί κάποια ειδική τεχνογνωσία 
αλλά µηχανικές γνώσεις και κατάλληλη τεχνική υποδοµή. Οι εταιρείες του κλάδου ασχολούνται 
ως επί το πλείστον µε την εγκατάσταση αλλά και την συντήρηση αυτών. 

• Ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο εκδηλώνεται 
και σε επίπεδο τιµών, αφού η χρήση υλικών και εξαρτηµάτων που κατασκευάζονται στην 
Ελλάδα, που κατά κανόνα είναι φθηνότερα από τα αλλοδαπής προέλευσης, συντελεί σε 
χαµηλότερη τιµή εγκατάστασης από αυτή των ανελκυστήρων που χρησιµοποιούν κυρίως υλικά 
και εξαρτήµατα εισαγωγής. 

• Τα εξαρτήµατα και µέρη ενός ανελκυστήρα (έµβολα, δοχεία, σασί, µηχανισµούς θαλάµων, 
πινάκες, θύρες, κλπ.), βρίσκονται σε µεγάλη προσφορά και ποικιλία στην ελληνική αγορά, είναι 
δε είτε εισαγόµενα είτε και ελληνικής κατασκευής. Οι κυριότερες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εµπορία των εν λόγω εξαρτηµάτων και µερών ενός 
ανελκυστήρα, είναι η εταιρεία ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (που καλύπτει περισσότερο από 50% 
της ελληνικής ζήτησης), καθώς και η εταιρεία OTIS συµπεριλαµβανοµένων και των λοιπών 
εταιρειών του οµίλου της.  

• Οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για τα εν λόγω προϊόντα, είναι ο 
ρυθµός αύξησης της οικοδοµικής δραστηριότητας, ο αριθµός και το µέγεθος των κατοικιών, το 
διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών, καθώς και η τιµολόγηση των προϊόντων.  

• Η ζήτηση για δραστηριότητες εγκατάστασης των προϊόντων του κλάδου, προέρχεται κυρίως 
από εργολάβους, κατασκευαστές, πολιτικούς µηχανικούς, στα πλαίσια ανέγερσης κτιρίων 
κατοικιών, κτιρίων γραφείων/καταστηµάτων, υπεραγορών τροφίµων και άλλων ειδών (super 
makets), ξενοδοχείων, κλπ. Επίσης υπάρχει και η ζήτηση για εκσυγχρονισµό όσον αφορά τους 
ανελκυστήρες, σε υφιστάµενα παλαιότερα κτίρια πάσης φύσεως και χρήσεως. 

• Η ζήτηση για συντήρηση εκδηλώνεται από τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων και 
ακινήτων.  

• Η προσδοκώµενη αύξηση της οικοδοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, που αναµένεται να 
επιταθεί λόγω των οικοδοµικών έργων που θα αναλάβει το ∆ηµόσιο ενόψει των Ολυµπιακών 
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αγώνων του 2004 (αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, ολυµπιακό χωριό, κλπ.) καθιστούν 
προφανές ότι θα αυξηθεί και η ζήτηση για ανελκυστήρες και κυλιόµενες κλίµακες και θα 
αποτελέσει έναν ακόµη λόγο ενίσχυσης του υφιστάµενου έντονου ανταγωνισµού στον εν λόγω 
κλάδο. 

Επίσης στις αγορές, που αφορά η παρούσα συγκέντρωση, δεν θα προκύψει άθροιση µεριδίου, 
ούτε θα διαφοροποιηθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ανταγωνισµού. Η εξαγοράζουσα εταιρεία 
OTIS, είναι ήδη παρούσα στην ελληνική αγορά ως µέτοχος στην εξαγοραζόµενη εταιρεία Χ.Β.-
OTIS κατά ποσοστό 50%, ασκώντας από κοινού µε τον Χ. Βερέµη τον έλεγχο αυτής, η δε 
απόκτηση της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου της Χ.Β.-OTIS δεν πρόκειται να ενισχύσει 
την θέση της στην ελληνική αγορά δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιείται σ΄ 
αυτήν ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, ορισµένες από τις οποίες διαθέτουν µεγάλη 
χρηµατοοικονοµική ισχύ, όπως και η εξαγοραζόµενη εταιρεία Χ.Β.-OTIS. 

Με βάση όλα τα παραπάνω εκτιµάται, ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν πρόκειται να περιορίσει 
τον ανταγωνισµό στις ανωτέρω επιµέρους σχετικές αγορές του κλάδου των ανελκυστήρων και 
των κυλιόµενων κλιµάκων.  

ΙV.  Στις συµφωνίες για την πραγµατοποίηση µιας συγκέντρωσης κατά την έννοια του νόµου 
είναι σύνηθες οι συµµετέχουσες σ’ αυτήν επιχειρήσεις να αποδέχονται ορισµένους περιορισµούς 
στην ελευθερία δράσης τους στην σχετική αγορά. Οι περιορισµοί αυτοί για να είναι νόµιµοι θα 
πρέπει να συνδέονται άµεσα µε τη συγκέντρωση και να είναι αναγκαίοι για την πραγµατοποίησή 
της, µε την έννοια ότι αν δεν υπήρχαν, η συγκέντρωση δεν θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί ή θα 
µπορούσε µε περισσότερο αβέβαιες συνθήκες, µε σηµαντικά υψηλότερο κόστος, σε µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα και µε σηµαντικά λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Στην προκειµένη περίπτωση στην σχετική σύµβαση εξαγοράς έχει τεθεί ο όρος ότι, προκειµένου 
να διασφαλισθεί η πλήρης ωφέλεια της OTIS από τις δραστηριότητες της Χ.Β.-ΟTIS, ο Χ. 
Βερέµης συµφωνεί, ότι, χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της OTIS, ή του διαδόχου της 
µετόχου, για όσο καιρό θα διατηρεί µετοχές στην Χ.Β.-ΟTIS και για περίοδο τριών (3) ετών από 
την ηµεροµηνία που θα παύσει να είναι µέτοχος, είτε για ίδιον λογαριασµό είτε ως διευθυντής, 
σύµβουλος, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος οποιουδήποτε άλλου προσώπου, επιχείρησης ή 
εταιρείας, άµεσα ή έµµεσα: α) δεν θα ανταγωνίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, µε 
καµία δραστηριότητα της Χ.Β.-ΟTIS στην Ελλάδα, β) δεν θα προσλαµβάνει, προσελκύει, 
παρεµβαίνει ή παρακινεί να αποµακρυνθεί από την Χ.Β.-ΟTIS κανένα πρόσωπο, το οποίο καθ’ 
οιονδήποτε χρόνο κατά την περίοδο ενός έτους πριν από την εξαγορά υπήρξε διευθυντής, 
υπάλληλος ή σύµβουλος στην Χ.Β.-ΟTIS και τέλος γ) δεν θα προσελκύει εργασίες από ή θα 
συναλλάσσεται µε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά την περίοδο ενός 
έτους πριν την εξαγορά, υπήρξε πελάτης της Χ.Β.-ΟTIS ή κατά την εξαγορά διαπραγµατεύεται 
µε την Χ.Β.-ΟTIS µε την προοπτική να γίνει πελάτης. 

Οι εν λόγω περιορισµοί κρίνεται ότι είναι συναφείς µε την υπό κρίση συγκέντρωση και αναγκαίοι 
για την πραγµατοποίησή της, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού όρια, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτιθέµενα, όπως αυτά έχουν ήδη γίνει δεκτά σ΄ εφαρµογή 
του Κανονισµού (ΕΟΚ) 4064/1989 και των σχετικών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
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Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος να απαγορευθεί η από 25.5.1999 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση των εταιρειών OTIS SpA και Χ. ΒΕΡΕΜΗΣ - OTIS ΑΒΕΤΕ. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 25
η

 Αυγούστου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

            Σταύρος Αργυρόπουλος 

Βλάσιος Ασηµακόπουλος      Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 

 


