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ΑΠΟΦΑΣΗ 4661/VI/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Νοεμβρίου 2009, Πέμπτη και ώρα 11:30 (κατόπιν 
αναβολής της συζήτησης την 11η/11/2009), με την εξής σύνθεση:  
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης 
Μέλη: Δημήτριος Δανηλάτος και 

         Ανάργυρος Οικονόμου, λόγω αποχής του τακτικού μέλους Νικολάου Τραυλού. 
Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών 
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA OIL AE.. 
Στη αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 946/11.11.2009 
δήλωση αποχής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από τη συζήτηση της Υπόθεσης, που υπέβαλε το 
τακτικό μέλος της ΕΑ και μέλος της εκδικάζουσας σύνθεσης της υπόθεσης, Νικόλαος 
Τραυλός και πρότεινε να γίνει αποδεκτή. 
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της υποβληθείσας δήλωσης αποχής του 
Νικολάου Τραυλού και την πρόταση του Προέδρου, προχώρησε σε διαλογική συζήτηση και 
ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή της. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, ανέγνωσε συνοπτικά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 8026/6.11.2009 
Εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε τη μη απαγόρευση της από 07.10.09 
γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, 
καθόσον δε δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει 
σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. 
Κατόπιν, διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας, όλα τα στοιχεία 
του φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης και το ισχύον νομικό πλαίσιο,  
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 
 
Ι. Από το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β΄ και παρ.3 του ν. 703/77,όπως ισχύει, προκύπτει ότι  
συγκέντρωση πραγματοποιείται, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη 
τουλάχιστον μια επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα 
τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων και  ο 
έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε 
από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών 

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν 
επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί 
υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν 
αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές 
(εντός […]).  
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συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας 
επιχείρησης και ιδίως από:  
α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης,  
β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, 
στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης. 
Περαιτέρω κατά το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, 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 ο συνολικός κύκλος εργασιών 
όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια 
(150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε 
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά».  
 
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση ,νομίμως φέρεται ενώπιον της Ολομέλειας της Επιτροπής, η 
από  7.10.2009  αίτηση γνωστοποίησης  της εταιρίας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  που 
κατατέθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ( αριθ. πρωτ. 7286)     και αναφέρεται στην 
εμπροθέσμως γνωστοποιηθείσα  από  24.9.2009 συμφωνία πώλησης και εξαγοράς του 
συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας OSTREA OIL AE (ή εξαγοραζόμενη)  , μετά 
την ολοκλήρωση  της οποίας , σύμφωνα με τους όρους και τις αιρέσεις της συμφωνίας, η 
πρώτη (εξαγοράζουσα) θα αποκτήσει τον άμεσο και αποκλειστικό έλεγχο της 
εξαγοραζόμενης ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.703/77, όπως ισχύει. 
Πρέπει, επομένως να εξεταστεί κατ΄ουσίαν , δεδομένου  ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση 
εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει. Αφού ο παγκόσμιος 
κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών εταιριών κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής 
χρήσης (2008) υπερέβη τα 150.000.000 ευρώ, (€[…]) ενώ για την ίδια χρήση ο εθνικός 
κύκλος εργασιών για κάθε μία επιχείρηση (ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA 
OIL A.E.) υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ (ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ € […] το 
2008 και OSTREA OIL A.E, στον κύκλο εργασιών της οποίας θα πρέπει να υπολογιστεί ο 
παγκόσμιος κύκλος εργασιών του κλάδου εμπορίας και διάθεσης λιπαντικών της SHELL 
HELLAS AE για το 2008  € […]). Επίσης, προηγήθηκε δημοσίευση της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης ,βάσει του άρθρου 4β, παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει ,και της υπ’ αριθ. 
185/ΙΙΙ/2001 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην οικονομική εφημερίδα 
«Ναυτεμπορική» (αριθμός φύλλου 24.139, έτος 2009 της 13ης Οκτωβρίου) και καταβλήθηκε 
το νόμιμο παράβολο των 1.050 ευρώ (ΣΤ  67115692/7.10.2009 Α/Α 4863 ΔΟΥ ΙΣΤ 
ΑΘΗΝΩΝ .  

   
ΙΙΙ. Από τα στοιχεία τα  οποία προσκομίστηκαν και περιέχονται στο σχετικό φάκελο 
προέκυψαν, η Επιτροπή διαπίστωσε , ότι  η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά κατ΄αρχήν  τον 
οικονομικό κλάδο της εμπορίας και διάθεσης λιπαντικών προϊόντων (αυτοκινήτων, ναυτιλίας, 
αεροπορίας και βιομηχανίας). 
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(a) Ως προς τις  συμμετέχουσες επιχειρήσεις: 
 
1.  Η ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ (ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ)   
Η εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ,σύμφωνα  με τους σκοπούς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού 
της, κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων 
αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, 
σκάφη, εξωλέμβιες, μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά αυτοκινούμενα 
μηχανήματα. 
Η ίδια  δεν ελέγχεται από άλλη επιχείρηση και  η σύνθεση του ισχύοντος ΔΣ είναι η 
ακόλουθη: 
Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου  
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος  
Γιώργος Α. Δαυίδ, Μέλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων  
Νικόλαος Μ. Εμπέογλου, Μέλος  
Ευστάθιος Ε. Παπαγεωργίου, Μέλος & Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής  
Ιωάννης Ν. Φιλιώτης, Μέλος & Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών 
Ιωάννης Μ. Κατσουρίδης, Μέλος 
Γιώργος Π. Δράκος, Μέλος 
Οι επιχειρήσεις τις οποίες  ανήκουν στον ίδιο όμιλο και το ποσοστό συμμετοχής της 
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ,  έχει ως ακολούθως:. 

1.2 Εταιρεία 

 

(i) Έδρα Ποσοστό 
Συμμετοχής Ομίλου 

- ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα Μητρική 
- Συνεργεία Επισκευής Μηχανών και 
Κατασκευών Αυτοκινήτων ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Αιγάλεω, Ελλάδα […] 

- ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα, Ελλάδα […] 
- Ανώνυμος Ελληνική Γενική Εταιρεία 
Μηχανοκινήσεως και Ακινήτων 
Α.Ε.Γ.Ε.Μ. Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα […] 

- TUDOR ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην EXIDE 
TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε.Σ.) Αθήνα, Ελλάδα […] 

- PI SQUARE HOLDINGS Ltd. Λεμεσός, Κύπρος  […] 
- ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤ/ΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ, 
‘ΚΑΘΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ’  Ε.Π.Ε. Αθήνα, Ελλάδα […] 

- PETROMOTOR BULGARIA EOOD Σόφια, Βουλγαρία […]% 
Η ΛΥΠΑ Α.Ε.Β.Ε. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ με […]%, και στο 
μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΜ Α.Ε. με […]%. Το υπόλοιπο […]% της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ 
κατέχεται από την μητρική εταιρεία. 
 
2. OSTREA OIL AE  
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Η εξαγοραζόμενη OSTREA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με διακριτικό τίτλο OSTREA OIL AE ανήκει σε ποσοστό 100% 
των μετοχών της, στην εταιρία SHELL HELLAS A.Ε, η οποία δραστηριοποιείται, μεταξύ 
άλλων, στην εμπορία και διάθεση λιπαντικών προϊόντων (αυτοκινήτου, ναυτιλίας, 
αεροπορίας και βιομηχανίας) και η τελευταία είναι έμμεσα θυγατρική κατά 100% της Royal 
Dutch Shell plc (μητρική Shell). 
Σκοπός της εταιρίας OSTREA  OIL A.E. σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι η διενέργεια 
κάθε είδους εμπορικής πράξεως όπως: 
α) Η εισαγωγή, αγορά και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα, χονδρικώς και 

λιανικώς. 
β) Η ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων και σταθμών 

εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, καθώς και η ίδρυση ή και εκμετάλλευση τέτοιων από 
συνεργάτες της Εταιρείας, συμβεβλημένους με αυτήν με οποιαδήποτε σχέση. 

γ)  Η ίδρυση στην ημεδαπή και αλλοδαπή κάθε είδους εγκαταστάσεων αποθηκεύσεως, 
εμπορίας και διακινήσεως μέσω αυτών πετρελαιοειδών και πετροχημικών προϊόντων και 
άλλων  εμπορευμάτων τρίτων, καθώς και προς επιχείρηση κάθε παρεμφερούς ή συναφούς 
προς τα ανωτέρω προϊόντα εμπορικής δραστηριότητας, με μίσθωση ή άλλο τρόπο, επ’ 
ανταμοιβή της Εταιρείας (είτε παγίας είτε καθοριζόμενης κατά ποσότητες). 

δ)  Η συμμετοχή και συνεργασία με εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, που επιδιώκουν 
έναν ή περισσότερους από τους εταιρικούς σκοπούς, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους 
πράξεων και ενεργειών που είναι αναγκαίες για την επίτευξη ή σχετίζονται με τους 
εταιρικούς σκοπούς. 

ε)   Η μεταφορά με κάθε χερσαίο, πλωτό ή εναέριο μέσο των εμπορευμάτων της Εταιρείας 
και η απόκτηση και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο κάθε είδους μεταφορικών 
μέσων. 

στ) Η επιχείρηση από την Εταιρεία της δραστηριότητας του εμπορικού αντιπροσώπου, η 
παραγγελιοδόχου εν γένει, εμπορικών και βιομηχανικών οίκων του εσωτερικού ή 
εξωτερικού, είτε από την ίδια, είτε δια της συμμετοχής της με οποιονδήποτε τρόπο σε 
τέτοιες επιχειρήσεις και η εισαγωγή και εμπορία στην Ελλάδα προϊόντων των 
αντιπροσωπευόμενων οίκων, η εμπορία ειδών αυτοκινήτου, ανταλλακτικών, αξεσουάρ, 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών, ειδών οικιακού 
εξοπλισμού, παιχνιδιών, ειδών ταξιδίου, ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, τυποποιημένων 
προϊόντων, ειδών παντοπωλείου, ζαχαρωδών και γαλακτοκομικών προϊόντων και ειδών 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και η πώληση και διανομή τους σε καταστήματα, σούπερ 
μάρκετ, παντοπωλεία και καταστήματα ειδών αυτοκινήτου και αυτοκινητιστή και 
χονδρέμπορους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

ζ)  Πέραν των ανωτέρω, η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων και 
αυτοκινητιστών σε πρατήρια και σταθμούς αυτοκινήτων, εξυπηρετήσεως αυτοκινήτων, 
εξυπηρετήσεως ακινήτων (πολυκατοικιών, κατοικιών, γραφείων), συντηρήσεως οικιακού 
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, εστιάσεως, οργανώσεως κοινωνικών εκδηλώσεων, 
συνεδρίων και ταξιδίων. 
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    Η  OSTREA OIL AE, πραγματοποιεί πολύ χαμηλές πωλήσεις λιπαντικών, οι οποίες 
αφορούν στο σύνολό τους λιπαντικά σήματος Shell, δεδομένου ότι πρόκειται για θυγατρική 
εταιρία της Shell Hellas AE .Σύμφωνα με το συμφωνητικό πώλησης, η SHELL HELLAS 
Α.Ε. θα προβεί σε απόσχιση του κλάδου των λιπαντικών, κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 
1297/1972, και θα τον μεταβιβάσει στην OSTREA OIL A.E.  Εν συνεχεία η SHELL 
HELLAS Α.Ε. θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει τις μετοχές της OSTREA OIL A.E. στην 
SHELL OVERSEAS HOLDINGS Ltd., η οποία θα τις πωλήσει και θα τις μεταβιβάσει στην 
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ.  
Η SHELL HELLAS A.E. καθώς και η SHELL OVERSEAS HOLDINGS Ltd  είναι έμμεσα 
θυγατρικές εταιρείες της ROYAL DUTCH SHELL plc.  
 
Ο κλάδος λιπαντικών της Shell Hellas ΑΕ, ο οποίος θα μεταβιβαστεί στην OSTREA OIL, 
εκτιμάται ότι το έτος 2008 καλύπτει τα εξής μερίδια αγοράς: 
α) […]% στην αγορά των λιπαντικών αυτοκινήτου,  
β) […]% στην αγορά των λιπαντικών βιομηχανίας,  
γ) […]% στην αγορά λιπαντικών ναυτιλίας εγχώριας πλεύσης και […]% στην αγορά 
λιπαντικών διεθνούς πλεύσης και  
δ) περίπου […]% στην αγορά των λιπαντικών αεροπορίας.  
    Όσον αφορά στο αντικείμενο της εξαγοραζόμενης όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 
σημείο (στ) του καταστατικού της βλέπε πιο πάνω, (σχετικά με την εμπορία ειδών 
αυτοκινήτου, ανταλλακτικών, αξεσουάρ), διατυπώνεται στο έντυπο γνωστοποίησης ότι με την 
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης η εξαγοράζουσα θα παύσει κάθε δραστηριότητα στην αγορά 
και εμπορία ανταλλακτικών, ειδών αυτοκινήτου και αξεσουάρ και θα δραστηριοποιείται 
αποκλειστικά στην αγορά της διάθεσης και προώθησης λιπαντικών προϊόντων. Τα ίδια 
αναφέρονται και στο υποβληθέν συμφωνητικό πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των 
μετοχών της  OSTREA OIL AE στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, όπου σαφώς ορίζεται ως 
προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης η πώληση των δύο καταστημάτων μέσω των 
οποίων διαθέτει, μεταξύ άλλων, και ανταλλακτικά.  
 
IV. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει, ως γνωστόν, το σύνολο των προϊόντων ή/και 
υπηρεσιών που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν 
μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. 
Για τον ορισμό της σχετικής αγοράς πρέπει να προσδιορισθούν οι περιορισμοί κατά τον 
καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής των εταιρειών που προκύπτουν από τη δυνατότητα 
υποκατάστασης από πλευράς ζήτησης και προσφοράς. Η σχετική γεωγραφική αγορά 
περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά 
προϊόντα τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες. 
 
IV.1  Σχετικές αγορές προϊόντων   
Σύμφωνα και με Κοινοτική Νομολογία, κατά την εκτίμηση των μερών, η υπό κρίση 
συγκέντρωση αφορά στις επιμέρους αγορές λιπαντικών (No. IV/M.727 – BP/MOBIL, 
COMP/M.1383-Exxon/Mobil, COMP/M.2208 – CHEVRON/TEXACO, No. IV/M.1301 – 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 6

TEXACO/CHEVRON, COMP/M.1891- BP AMOCO/CASTROL), υφίστανται τέσσερεις 
σχετικές αγορές προϊόντων και συγκεκριμένα: α) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών 
αυτοκινήτου, β) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών ναυτιλίας, γ) η εμπορία και διάθεση 
λιπαντικών αεροπορίας και δ) η εμπορία και διάθεση λιπαντικών βιομηχανίας.  
 
Ο επιμερισμός της αγοράς των λιπαντικών στις ως άνω επιμέρους κατηγορίες οφείλεται 
κυρίως στον χαμηλό βαθμό εναλλαξιμότητας μεταξύ των διαφορετικών τύπων λιπαντικού 
που παρατηρείται ιδίως από την πλευρά της ζήτησης (βλ. Απόφαση ΕΑ 319/V/2006).  
 
IV.2 Σχετική γεωγραφική αγορά 
Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Κοινοτική και Εθνική Νομολογία και δεδομένου ότι τα 
προϊόντα που αφορά η υπό κρίση συγκέντρωση, διατίθενται σε όλη της Ελλάδα,  η σχετική 
γεωγραφική αγορά μπορεί να θεωρηθεί το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 
 
V.  ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  
Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται α) κάθε σχετική αγορά προϊόντος στην οποία 
ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη 
συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό 
μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (Η περίπτωση αφορά στις οριζόντιες 
σχέσεις), καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 
οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία 
δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή 
συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν 
μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (Η περίπτωση αφορά στις κάθετες 
σχέσεις). 
Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούν να οριστούν επηρεαζόμενες αγορές εν προκειμένω, 
δεδομένου ότι δεν εντοπίζεται αγορά στην οποία οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να ασκούν 
αμφότερες ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα (οριζόντια σχέση), ούτε αγορά στην 
οποία δραστηριοποιείται η μια επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο 
της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά που 
δραστηριοποιείται η άλλη (κάθετες σχέσεις). Και τούτο διότι: 
α) Οριζόντιες σχέσεις θα υπήρχαν αν  μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, και οι δύο 
ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ι) στην αγορά της διανομής προϊόντων 
αυτοκινητοβιομηχανίας, είτε ιι) στην αγορά των λιπαντικών.  
Εν προκειμένω, η OSTREA OIL AE, μετά την απόκτηση του κλάδου των λιπαντικών της 
SHELL HELLAS AE, θα δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά της εμπορίας και διάθεσης 
λιπαντικών. Αντίθετα, η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, δεν έχει καμία ουσιαστική 
παρουσία στον κλάδο των λιπαντικών, με μερίδιο αγοράς περίπου 0,5% και σίγουρα κάτω της 
μονάδας, κι΄αυτό γιατί η δραστηριότητά της διάθεσης λιπαντικών σχετίζεται κυρίως με 
πωλήσεις νέων μηχανημάτων για τα οποία υφίσταται εγγύηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
αγοραστής οφείλει να χρησιμοποιεί λιπαντικά του κατασκευαστή, τα οποία διαθέτει η 
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ. Το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στις πωλήσεις αυτές 
είναι αμελητέο, και δεν μπορεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια. Εκτιμάται όμως ότι είναι περίπου 
0,5% και σίγουρα κάτω του 1%, σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα εταιρία.  
Ενδεικτικά και για λόγους πληρότητας ο πίνακας των πωλήσεων λιπαντικών της ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ για το έτος 2008, αποτυπώνεται ως ακολούθως: 
Λιπαντικά Ναυτιλίας:         €[…] (εξωλέμβιες μηχανές & SEADOO υδροσκάφη) 
Λιπαντικά Αυτοκινήτων:   €[…] (τρακτέρ McCormick και μηχανές) 
Λιπαντικά Βιομηχανίας:   €[…] (αεροσυμπιεστές και ανυψωτικά μηχανήματα) 
 Συνεπώς , δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η παρεμπίπτουσα και αμελητέα επιχειρηματική 
δραστηριότητα της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ στην αγορά των λιπαντικών είναι 
πρόσφορη να θεμελιώσει επηρεαζόμενη αγορά λόγω οριζόντιας σχέσης με την άλλη 
συμμετέχουσα, δεδομένου ότι το σχετικό μερίδιο αγοράς της προσεγγίζει το μηδέν.  
Ακόμα όμως και αν ήθελε υποτεθεί ότι η αγορά των λιπαντικών είναι ‘επηρεαζόμενη αγορά’, 
τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης στις συνθήκες ανταγωνισμού θα είναι άκρως ευεργετικά, 
δεδομένου ότι ο κλάδος που αποτελεί το αντικείμενο της εξαγοράς δεν θα ανήκει πλέον σε 
μια εταιρία με ευρύτατο portofolio, σημαντική παρουσία σε συναφείς αγορές (όπως οι αγορές 
των πετροχημικών και πετρελαιοειδών παραγώγων) και διεθνώς αναγνωρισμένο και ισχυρό 
σήμα. Συνεπώς, αναμένεται με βεβαιότητα βελτίωση των ανταγωνιστικών συνθηκών και 
μείωση των επιπέδων συγκέντρωσης. 
β) Επίσης, κάθετες σχέσεις θα υφίσταντο μεταξύ των δύο συμμετεχουσών επιχειρήσεων, 
εάν η διάθεση και υποστήριξη προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας (βασικό αντικείμενο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ) βρισκόταν σε 
προηγούμενο ή σε επόμενο στάδιο της παραγωγικής και εμπορικής διαδικασίας της διάθεσης 
των λιπαντικών (OSTREA OIL AE). Εν προκειμένω ,όμως, τα σχετικά προϊόντα δεν τελούν 
σε σχέση πρώτης ύλης – παραγώγου, ή άλλως συστατικού – παραγώγου και συνεπώς δεν 
μπορούν να οριστούν επηρεαζόμενες αγορές ούτε λόγω κάθετης σχέσης μεταξύ των 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 
Με βάση τα ανωτέρω προέκυψε ότι από πλευράς συνθηκών ανταγωνισμού στις υπό εξέταση 
σχετικές αγορές και ειδικότερα σε σχέση με το ζήτημα, εάν η κρινόμενη συγκέντρωση μπορεί 
να μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, προέκυψαν ότι η  συγκέντρωση, δεν αναμένεται να 
μεταβάλλει τις υφιστάμενες συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές 
προϊόντων/υπηρεσιών που αφορά, αφού η εξαγοράζουσα (ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΕΒΕ) δεν συμμετέχει στις εν λόγω σχετικές αγορές και ,επομένως, δεν επέρχεται ουδεμία 
μεταβολή στα μερίδια αγοράς .  
Κατά συνέπεια, και με βάση όσα αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω, εκτιμάται ότι η υπό 
κρίση συγκέντρωση δεν 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.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 22.10.2009 
κλήρωση για να κρίνει επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης των εταιριών ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA OIL AE. σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, 
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αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει την κατ΄ άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, 
γνωστοποιηθείσα από 7.10.2009 (αριθ. πρωτ. 7286) συγκέντρωση, που αφορά τη συμφωνία 
πώλησης και εξαγοράς του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας OSTREA OIL AE 
από την εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, καθόσον δεν δημιουργούνται σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις 
σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 12η Νοεμβρίου 2009. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 
 
 
 

             Ο Πρόεδρος 
       Η Γραμματέας 
                                                                                          Δημήτριος Κυριτσάκης  
Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 


