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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 26/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.08 

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της Blue Circle Engineering Ltd από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 

μέσω της Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) Ltd 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου   Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης    Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 22 Απριλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 11/2/2019, από την εταιρεία Hellenic Petroleum 

Cyprus Holding (HPCH) LTD (εφεξής η «HPCH»), σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 

(στο εξής ο «Νόμος»). 
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Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η HPCH, 

θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (εφεξής ο «Όμιλος ΕΛΠΕ»), θα 

αποκτήσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Blue Circle Engineering 

Limited (εφεξής η «Blue Circle»).  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) Ltd που είναι εταιρεία 

χαρτοφυλακίου με σκοπό την κατοχή επενδύσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ στην 

Κύπρο.  

 

Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της HPCH ανήκει στην εταιρεία Hellenic 

Petroleum International AG, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Αυστρίας, που ανήκει κατά 100% στον Όμιλο ΕΛΠΕ.. 

 

Ο όμιλος ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μέτοχοι του ομίλου ΕΛΠΕ είναι η Pan European Oil 

& Industrial Holdings S.A (45,47%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

(19,03%) είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο και ανήκει σε θεσμικούς και 

ιδιώτες επενδυτές. Οι δραστηριότητες του ομίλου ΕΛΠΕ περιλαμβάνουν: 

εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, λιανική εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

παραγωγή και εμπορία χημικών/ πετροχημικών, έρευνα και παραγωγή 

υδρογονανθράκων, παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή 

και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταφορά αργού πετρελαίου και 

προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές). Εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ο όμιλος ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται, δια της εταιρείας 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ (εφεξής η «ΕΠΚ») στον ευρύτερο τομέα 

πετρελαιοειδών, ήτοι στην εισαγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών κίνησης, 

θέρμανσης, κ.ά..  

H ΕΠΚ επί του παρόντος διατηρεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου 

στη Λάρνακα, χωρητικότητας [………]1ΜΤ. Σύμφωνα και σε εφαρμογή του 

Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, η εν λόγω εταιρεία 

υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία της, στις εγκαταστάσεις στη Λάρνακα, 

                                                        
1 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 [....]. 
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με παράλληλη δυνατότητα μετεγκατάστασης στην περιοχή του Βασιλικού. 

Σχετικά έχει προσφερθεί στην εταιρεία από το Υπουργείο Ενέργειας, 

Εμπορίου και Βιομηχανίας η δυνατότητα εκμίσθωσης βιομηχανικού 

οικοπέδου. Η μετεγκατάσταση στο Βασιλικό πρέπει να λάβει χώρα μέχρι το 

2021. Η ΕΠΚ έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα εκμίσθωσης βιομηχανικού 

οικοπέδου αλλά μέχρι σήμερα η μίσθωση δεν έχει καταρτιστεί. 

 Η Blue Circle που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που ασχολείται με εξειδικευμένες 

εγκαταστάσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν το υγραέριο (LPG) ως πηγή 

ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων και αναβαθμίσεων και συντηρήσεων 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων), καθώς και με τη διανομή και εμπορία 

υγραερίου χύμα σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που 

ελέγχεται από τις νόμιμες αρχές της. Η Blue Circle δεν δραστηριοποιείται στη 

διάθεση υγραερίου σε κυλίνδρους. Πιο συγκεκριμένα οι κύριες 

δραστηριότητες της Blue Circle είναι η διάθεση/διανομή υγραερίου χύμα, ο 

μηχανικός σχεδιασμός συστημάτων τροφοδοσίας υγραερίου, η πώληση και 

εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και σχετικού εξοπλισμού, η πώληση και 

εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ως 

πηγή ενέργειας το υγραέριο.  

 

Η Blue Circle δεν έχει εγκαταστάσεις εισαγωγής ή αποθήκευσης υγραερίου. 

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα προμηθεύεται υγραέριο χύμα από 

άλλες εταιρείες που εισάγουν υγραέριο στην Κύπρο ή/ και που 

δραστηριοποιούνται στη χονδρική εμπορία υγραερίου χύμα.    

 

Η Blue Circle έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα εκμίσθωσης βιομηχανικού 

οικοπέδου στην περιοχή Βασιλικού από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 

και Βιομηχανίας αλλά δεν έχει προχωρήσει σε οποιαδήποτε μίσθωση του εν 

λόγω οικοπέδου. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι εφαπτόμενο 

με αυτό που έχει προσφερθεί στην ΕΠΚ. 

Στις 13/2/2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 
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Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

την 22/2/2019, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

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 16/4/2019, 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 ενώπιον 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 κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Πώλησης 

και Αγοράς (Sale and Purchase Agreement in respect of 100% of the shares of Blue 

Circle Engineering Ltd) ημερομηνίας 15/1/2019 (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της 

HPCH, ως ο αγοραστής και των μετόχων της Blue Circle, κου Άρη Πολυκάρπου και 

κα. Ελπινίκη Πολυκάρπου, ως οι Πωλητές.  

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η HPCH θα αποκτήσει ολόκληρο το μετοχικό 

κεφάλαιο της Blue Circle από τους Πωλητές, τηρουμένης της ικανοποίησης ορισμένων 

προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Επιτροπής. 

Σημειώνεται ότι ορισμένα περιουσιακά στοιχεία της Blue Circle δεν αποτελούν μέρος 

της συναλλαγής. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εξαιρεθεί αφορούν [………]. 

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.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, αφού προέβη στην αξιολόγηση τους με βάση 

την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει 

ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) 

του Νόμου, καθότι θα επιφέρει αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Blue Circle, 

της οποίας ο αποκλειστικός έλεγχος θα αποκτηθεί από την HPCH. 
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Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος 

σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, για το έτος 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΠΕ 

ανήλθε σε €[………] και της Blue Circle, το 2017 ήταν €[………]. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο όμιλος ΕΛΠΕ για το έτος 

2017 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών €[………] εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προήλθε από την πώληση πετρελαιοειδών, 

υγραερίου και συναφών προϊόντων και την κατοχή επενδύσεων (μετοχικού 

κεφαλαίου). Η Blue Circle,  διεξήγαγε δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας με κύκλο εργασιών που ανήλθε το 2017 σε €[………] από τα 

οποία €[………] αφορούν δραστηριότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην 

παρούσα πράξη (ως η προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόμου).  

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 και τις 

Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων 

σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων. 

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. 

Η HPCH, δια της ΕΠΚ, δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, στην αποθήκευση, στη 

χονδρική και λιανική διάθεση/ πώληση πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένου και 

υγραερίου χύμα, με δικό της δίκτυο διανομής αλλά και μέσω ανεξάρτητων 

διανομέων/ μεταπωλητών. 
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Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας Blue Circle είναι η λιανική διανομή/ πώληση 

υγραερίου χύμα, τόσο σε οικιακούς πελάτες όσο και σε βιομηχανικούς πελάτες. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας ορίζονται: (α) η αγορά 

εισαγωγής υγραερίου, (β) η αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, (γ) η 

αγορά χονδρικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα και (δ) η αγορά λιανικής 

διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για όλες τις 

σχετικές αγορές προϊόντων /υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης φαίνεται να 

προκύπτει οριζόντια επικάλυψη στη σχετική αγορά της λιανικής διάθεσης/ πώλησης 

υγραερίου χύμα στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας αφού και ο αγοραστής, 

ήτοι η εταιρεία ΕΠΚ, και ο Στόχος, ήτοι η εταιρεία Blue Circle δραστηριοποιούνται 

στην αγορά της λιανικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα στην κυπριακή 

επικράτεια. 

Επιπρόσθετα προκύπτει κάθετη σχέση (προμηθευτή – πελάτη)  στην αγορά της 

χονδρικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αφού ο Στόχος δεν δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική 

πώληση υγραερίου και προμηθεύεται υγραέριο από τους εισαγωγείς/ 

χονδρέμπορους υγραερίου χύμα, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η ΕΠΚ. 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς στη σχετική αγορά της 

λιανικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα για το έτος 2017, διαπίστωσε ότι 

υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά, αφού το μερίδιο αγοράς στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας φτάνει το [20-30]%, ποσοστό που υπερβαίνει το 15% που 

καθορίζει το Παράρτημα Ι του Νόμου, ούτως ώστε να θεωρείται επηρεαζόμενη αγορά 

στην περίπτωση της οριζόντιας επικάλυψης. 

Επιπρόσθετα, το μερίδιο αγοράς στη σχετική αγορά χονδρικής διάθεσης/ πώλησης 

υγραερίου χύμα είναι [40-50]%, ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το όριο του 25% που 

καθορίζει το Παράρτημα Ι του Νόμου, ούτως ώστε να θεωρηθεί η εν λόγω σχετική 

αγορά ως επηρεαζόμενη αγορά στην περίπτωση κάθετης σχέσης.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάλυση των κριτηρίων συμβατότητας 

σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόμου και στις 

κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων 
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σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων και στις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των 

οριζόντιων συγκεντρώσεων.  

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη της 

και εκτίμησε ιδιαίτερα τη θέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη 

αγορά, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας, τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης, την 

αναμενόμενη εξέλιξη της ζήτησης, τους φραγμούς εισόδου, τη συμβολή στην τεχνική 

και οικονομική πρόοδο και τα συμφέροντα των καταναλωτών όπως επίσης και τα 

συντονισμένα και μη συντονισμένα αποτελέσματα που δύναται να προκύψουν στις 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Όσον αφορά την αγορά της χονδρικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ύπαρξη κάθετων επικαλύψεων, στην 

προκειμένη περίπτωση, το υγραέριο είναι ομοιογενές προϊόν και δεν διαφοροποιείται 

με οποιοδήποτε τρόπο. Παράλληλα, δεν παράγεται αλλά εισάγεται στην Κύπρο από 

το εξωτερικό και ως εκ τούτου οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του Ομίλου ΕΛΠΕ στην 

Κύπρο μπορούν να προμηθευτούν ανά πάσα στιγμή περισσότερη ποσότητα και δεν 

μπορούν να αποκλειστούν από εισροές. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι άλλες τρεις 

εταιρείες εισαγωγής υγραερίου θα προχωρήσουν μαζί στην ανέγερση αποθηκευτικών 

χώρων, μέσω της VLPG. Βάσει αυτών, η Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχουν 

αποτελεσματικές και έγκαιρες αντισταθμιστικές στρατηγικές τις οποίες θα ήταν 

πιθανόν να εφαρμόσουν οι ανταγωνιστές του Ομίλου ΕΛΠΕ στη χονδρική 

διάθεση/πώληση υγραερίου χύμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση δεν θα οδηγήσει σε οποιοδήποτε αποκλεισμό 

ανταγωνιστών της Blue Circle από την πρόσβαση τους σε εισροές (input foreclosure) 

αναφορικά με τις ανάγκες τους σε υγραέριο χύμα, ούτε και θα επηρεάσει τις 

συνθήκες άσκησης μονομερών επιδράσεων στον ανταγωνισμό εφόσον οι 

ανταγωνιστικές πιέσεις είναι ικανές να περιορίσουν τη συμπεριφορά της ΕΠΚ.  

Όσον αφορά τη χονδρική διάθεση, η Επιτροπή σημειώνει ότι λόγω του ότι η Blue 

Circe προμηθεύεται αποκλειστικά από την EΠΚ, η ενδεχόμενη μείωση στην 

προσφορά της ΕΠΚ προς πελάτες/μεταπωλητές της με σκοπό την αύξηση του 

μεριδίου αγοράς της στη λιανική διάθεση/πώληση υγραερίου χύμα δεν ενδέχεται να 

συμφέρει την εν λόγω εταιρεία, καθότι θα έχει ως αντίκτυπο τη μείωση των 

χονδρικών της πωλήσεων. Η μόνη περίπτωση να συμφέρει την ΕΠΚ να περιορίσει 

τις χονδρικές της πωλήσεις είναι να υπάρξει πολύ μεγαλύτερο το περιθώριο κέρδους 

στη λιανική αγορά, ούτως ώστε να καλύπτει την απώλεια κέρδους στη χονδρική από 
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τη μείωση των πωλήσεων. 

Ως αντισταθμιστικός παράγοντας στο πιο πάνω ενδεχόμενο είναι το γεγονός ότι σε 

περίπτωση μείωσης της χονδρικής προμήθειας της ΕΠΚ σε μεταπωλητές της, αυτοί 

θα αποταθούν σε άλλους προμηθευτές οι οποίοι έχουν την υποδομή και το κίνητρο 

να τους προμηθεύσουν. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι ανεξάρτητοι 

μεταπωλητές είναι σε θέση επίσης να περιορίσουν την άσκηση μονομερών 

επιδράσεων λόγω της εναλλαγής της εταιρείας από την οποία προμηθεύονται 

υγραέριο χύμα. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι μια προμηθεύτρια εταιρεία 

υγραερίου χύμα σε χονδρικό επίπεδο δεν έχει κίνητρο να περιορίσει τη διάθεση 

υγραερίου χύμα σε μεταπωλητές της καθότι από αυτές τις πωλήσεις αποκομίζει 

όφελος (άμεσο με τη μορφή κέρδους στις πωλήσεις και έμμεσο με την μορφή π.χ. 

μειωμένου κόστους αποθήκευσης, μείωση του μοναδιαίου διοικητικού κόστους/ 

εξόδων). 

Αναφορικά με τα συντονισμένα αποτελέσματα, στην κάθετη σχέση που προκύπτει 

στην παρούσα περίπτωση, υπάρχουν αρκετοί άλλοι ανταγωνιστές στην αγορά 

λιανικής διάθεσης/πώλησης υγραερίου και ως εκ τούτου δεν διευκολύνεται ιδιαίτερα ο 

συντονισμός. Ούτε βάσει των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων φαίνεται να 

διευκολύνεται η διαφάνεια στην αγορά αλλά ούτε υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε 

οποιοσδήποτε συντονισμός στον οποίο η Blue Circle ήταν αποστάτης και με την 

εξαγορά του δεν θα ασκεί επιθετικό ανταγωνισμό. 

Αναφορικά με την αγορά λιανικής διάθεσης/ πώλησης χύμα υγραερίου στην 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ύπαρξη οριζόντιων επικαλύψεων, τα 

μερίδια αγοράς των μερών στην αγορά λιανικής διάθεσης/ πώλησης χύμα υγραερίου 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ως ακολούθως: 

o ΕΠΚ [5-10]% 

o Blue Circle [10-20]% 

Κύριοι ανταγωνιστές τους στην εν λόγω αγορά είναι οι εταιρείες Petrolina, Synergas 

και Intergaz οι οποίες προμηθεύουν οικιακούς και βιομηχανικούς πελάτες, τόσο με 

υγραέριο χύμα όσο και σε κυλίνδρους, είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων σε 

όλη την Κύπρο. Πέραν των εταιρειών Petrolina, Synergas και Intergaz στην αγορά 

της λιανικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα δραστηριοποιούνται πέραν από 

δέκα (10) ανεξάρτητοι μεταπωλητές/ διανομείς υγραερίου χύμα σύμφωνα με την 

υπόχρεα προς κοινοποίηση. Τονίζεται ότι μετά τη συγκέντρωση το συνδυασμένο 
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μερίδιο αγοράς των πιο πάνω εταιρειών στην αγορά της λιανικής διάθεσης / 

πώλησης υγραερίου χύμα εκτιμάται σε [20-30]% από τις συμμετέχουσες.  

Όσον αφορά τα συντονισμένα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, λόγω 

της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας υγραερίου χύμα (και της απουσίας 

τιμωρητικών ρητρών εντός αυτών) και της ομοιογένειας του σχετικού προϊόντος, δεν 

υπάρχει κόστος εναλλαγής προμηθευτή εκ μέρους καταναλωτών. Αυτό σε 

συνδυασμό με την ύπαρξη αρκετών ανταγωνιστών στη σχετική αγορά συνεπάγεται 

την ύπαρξη ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων προς όφελος των καταναλωτών. Οι 

πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να προμηθευτούν από έναν εναλλακτικό 

προμηθευτή/ λιανέμπορα υγραέριο χύμα σε περίπτωση που διαπιστώσουν 

αδικαιολόγητες μονομερείς αυξήσεις τιμών ή και υποβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (π.χ. μη έγκαιρη/ συνεπής παράδοση υγραερίου χύμα). Αυτή η εναλλαγή 

προμηθευτή μπορεί να γίνει άμεσα και χωρίς να συνεπάγεται κόστος εναλλαγής 

(switching cost) ή/ και πρόσθετο κόστος συναλλαγής (transaction cost). 

Όσον αφορά τους οικιακούς πελάτες, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης να υπάρχει εκ μέρους τους ισχύς που να απορρέει από το μέγεθος 

τους ή και το μέγεθος της ζήτησης τους σε υγραέριο χύμα. Εντούτοις, λόγω της 

ύπαρξης ενός σχετικά μεγάλου αριθμού λιανοπωλητών υγραερίου χύμα το γεγονός 

του μικρού μεγέθους των οικιακών πελατών δεν συνεπάγεται και την απουσία 

ισχυρών ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά. Οι λιανοπωλητές ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών (π.χ. έγκαιρη παράδοση 

υγραερίου χύμα) και χαμηλών / ανταγωνιστικών τιμών. Σε περίπτωση που ένας 

οικιακός πελάτης διαπιστώσει ότι δεν εξυπηρετείται βάσει των προσδοκιών του ή και 

ότι μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές από εναλλακτικό διανομέα/ λιανοπωλητή, 

τότε μπορεί να στραφεί σε μια από τις πολυάριθμες εναλλακτικές επιλογές που έχει. 

Το κόστος εναλλαγής (switching cost) είναι σχεδόν μηδαμινό λαμβάνοντας υπόψη 

την απουσία γραπτών συμφωνιών μεταξύ των λιανοπωλητών και των οικιακών 

πελατών και το γεγονός ότι το υπό αναφορά σχετικό προϊόν, υγραέριο χύμα, είναι 

ομοιογενές. Ως εκ τούτου, παρόλο που οι οικιακοί πελάτες δεν φαίνεται να διαθέτουν 

ισχύ λόγω του μεγέθους τους ή/και του μεγέθους της ζήτησης τους σε υγραέριο χύμα, 

είναι σε θέση με τη συμπεριφορά τους να ασκήσουν αντισταθμιστική ισχύ σε κάθε 

προσπάθεια άσκησης μονομερούς δύναμης στην αγορά (π.χ. αύξησης της τιμής) 

λόγω του μεγάλου αριθμού λιανεμπόρων και της απουσίας κόστους εναλλαγής.  

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, σε σχέση με τους εμπορικούς/ βιομηχανικούς πελάτες, 

σημειώνεται ότι λόγω του μεγέθους τους ή/ και της εμπορικής τους σημασίας (π.χ. 

έχουν σταθερή/ συνεχή ζήτηση σε αντίθεση με τους οικιακούς πελάτες) ή/ και του 
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μεγέθους της ζήτησης τους σε υγραέριο χύμα διαθέτουν σημαντική διαπραγματευτική 

ισχύ έναντι των επιχειρήσεων/ διανομέων που τις προμηθεύουν με υγραέριο χύμα. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά 

της λιανικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα αυξήσει μονομερώς τις τιμές της (ή 

και γενικότερα τροποποιήσει τους όρους συναλλαγής ώστε να καταστούν λιγότερο 

ευνοϊκοί) σε έναν εμπορικό/ βιομηχανικό πελάτη, τότε οι τελευταίοι έχουν τη 

δυνατότητα να στραφούν σε εναλλακτικούς προμηθευτές ή και να χρησιμοποιήσουν 

την δυνατότητα τους αυτή προκειμένου να αναστείλουν/ αποτρέψουν τέτοιες 

μονομερείς ενέργειες. Σημειώνεται σχετικά ότι λόγω της ομοιογένειας του σχετικού 

προϊόντος δεν υφίσταται κόστος εναλλαγής παρόχου/ προμηθευτή. Επιπλέον, 

σημειώνεται ότι εξ όσων οι συμμετέχουσες γνωρίζουν δεν υπάρχουν τιμωρητικές 

ρήτρες για τυχόν πρόωρο τερματισμό των συμβάσεων προμήθειας υγραερίου χύμα. 

Ως εκ τούτου, οι βιομηχανικοί/ εμπορικοί πελάτες λόγω του μεγέθους τους ή/ και της 

εμπορικής τους σημασίας (π.χ. έχουν σταθερή/ συνεχή ζήτηση σε αντίθεση με τους 

οικιακούς πελάτες) ή/ και του μεγέθους της ζήτησης τους σε υγραέριο χύμα είναι σε 

θέση να ασκήσουν αντισταθμιστική ισχύ σε κάθε προσπάθεια άσκησης μονομερούς 

δύναμης στην αγορά (π.χ. αύξηση των τιμών). 

Όσον αφορά ειδικότερα τους εμπορικούς/ βιομηχανικούς πελάτες σημειώνεται από 

τις συμμετέχουσες ότι η εμπειρία τους από τη δραστηριοποίηση στη σχετική αγορά 

επιβεβαιώνει ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των λιανεμπόρων για έναρξη 

νέων συνεργασιών ή/ και για διατήρηση υφιστάμενων συνεργασιών με τους εν λόγω 

πελάτες, παρέχοντας τους ευνοϊκότερους όρους συναλλαγής (π.χ. εκπτώσεις, 

επέκταση περιόδου πίστωσης, ανάληψη εξ’ ολοκλήρου του κόστους της 

εγκατάστασης από την εταιρεία, που σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλο 

κ.λπ.). Συνεπώς, στην περίπτωση που μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 

αγορά της λιανικής διάθεσης/ πώλησης υγραερίου χύμα αυξήσει μονομερώς τις τιμές 

της (ή και γενικότερα τροποποιήσει τους όρους συναλλαγής ώστε να καταστούν 

λιγότερο ευνοϊκοί) σε έναν εμπορικό/ βιομηχανικό πελάτη, τότε οι τελευταίοι έχουν τη 

δυνατότητα να στραφούν σε εναλλακτικούς προμηθευτές ή και να χρησιμοποιήσουν 

την δυνατότητα τους αυτή προκειμένου να αναστείλουν/ ακυρώσουν τέτοιες 

μονομερείς ενέργειες. 

Όσον αφορά τα συντονισμένα αποτελέσματα, είναι η θέση της HPCH ότι ο τρόπος 

καθορισμού των λιανικών και χονδρικών τιμών δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί 

μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σε σχέση με τον τρόπο που καθορίζονται οι 

τιμές σήμερα. Οι τιμές στην αγορά διαμορφώνονται βάσει του κόστους του προϊόντος 

όπως αυτό καθορίζεται στις διεθνείς χρηματαγορές και όλα τα άλλα κόστη 
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εισαγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης του υγραερίου. Περαιτέρω, και έστω και αν 

το υγραέριο διαφοροποιείται από τις άλλες πηγές ενέργειας λόγω της ξεχωριστής 

σύνθεσης του, του τρόπου διάθεσής του (χύμα ή εμφιαλωμένο), της αποθήκευσης 

και μεταφοράς του, η τιμή πώλησης του καθώς και η ζήτησή του επηρεάζεται από τις 

τιμές των άλλων καυσίμων, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης και ειδικότερα του 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

Σημειώνεται επίσης από τις συμμετέχουσες ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί 

κίνητρα για ανάπτυξη συντονισμένης δράσης στις σχετικές αγορές. Υπάρχει 

ανταγωνισμός μεταξύ των ανταγωνιστών στις σχετικές αγορές και οι αγοραστές 

διαθέτουν αντισταθμιστική ικανότητα ώστε να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια 

συντονισμένης δράσης.  

Επιπρόσθετα, η απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 49/2018 δημιουργεί τις 

συνθήκες γρήγορης και άμεσης δραστηριοποίησης νέων ανταγωνιστών στη χονδρική 

διάθεση/πώληση υγραερίου χύμα, κάτι που συνεπάγεται την ύπαρξη σημαντικών 

ανταγωνιστικών πιέσεων στους υφιστάμενους ανταγωνιστές από δυνητικούς 

ανταγωνιστές (νέες επιχειρήσεις ή υφιστάμενοι μεγάλοι πελάτες που θα 

δραστηριοποιηθούν και σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας π.χ. εισαγωγή, 

αποθήκευση, χονδρική διάθεση/ πώληση). 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά την παρακώληση σημαντικά του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα 

οδηγήσει σε οποιαδήποτε ανησυχία για τον ανταγωνισμό στις πιο πάνω 

επηρεαζόμενες αγορές.  

Η Επιτροπή υπό το φως των πιο πάνω και αφού εξέτασε την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου και σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του άρθρου 17, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω συγκέντρωση 

δύναται να κηρυχθεί συμβατή με την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 
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σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

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.   
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Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


