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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 39/2019 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.019.24 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited από την Ελληνικά Πετρέλαια 

Κύπρου Λτδ 

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: 17 Ιουλίου 2019                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19/6/2019, από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια 

Κύπρου Λτδ (εφεξής η «ΕΠΚ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»).  

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση εκ μέρους της ΕΠΚ, περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited (εφεξής η «Jabril») και συγκεκριμένα 

του Πρατηρίου Βενζίνης υπό την επωνυμία «Total Plus» που βρίσκεται στη Λεμεσό 

(εφεξής ο «Στόχος»).   

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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1. Η ΕΠΚ που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νομούς 

του Ηνωμένου Βασίλειου, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία ως 

αλλοδαπή εταιρεία και δραστηριοποιείται στη διάθεση και εμπορία υγρών 

καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Η διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων καθώς και υγραερίου 

σε κυλίνδρους γίνεται μέσω ενός δικτύου πρατηρίων με την εμπορική 

επωνυμία «ΕΚΟ» και μέσω ανεξάρτητων μεταπωλητών.  Η εταιρεία ΕΠΚ είναι 

θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΕΛΠΕ. Ο όμιλος ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται στον 

τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι 

δραστηριότητες του περιλαμβάνουν τον εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία 

πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη λιανική εμπορία 

πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παραγωγή και εμπορία 

χημικών/ πετροχημικών, την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, την 

παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή και εμπορία 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων 

(αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές). 

2. Το στόχο που στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί το περιουσιακό 

στοιχείο της εταιρείας Jabril Trading Co. Limited και συγκεκριμένα πρατήριο 

βενζίνης υπό την επωνυμία «Total Plus» που βρίσκεται στην οδό 

Αγνοουμένων 15, στο Πεντάκομο, στη Λεμεσό. Το πρατήριο 

δραστηριοποιείται στην πώληση και διάθεση υγρών καυσίμων και λιπαντικών 

για μηχανοκίνητα αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες. 

Στις 20/6/2019, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 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 16/7/2019, 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: 
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Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας πώλησης και 

αγοράς αντικειμένων Μη-Γης και άλλων θεμάτων (Agreement for the Sale and Purchase 

of Non-Land Items and other matters) μεταξύ των ΕΠΚ, Jabril Trading Co. Limited, 

Golray Enterprises Limited και TOTAL PLUS LIMITED ημερομηνίας 20/05/2019 (εφεξής 

η «Συμφωνία»). 

 

Δυνάμει των όρων της Συμφωνίας, η ΕΠΚ θα αποκτήσει το Πρατήριο Βενζίνης που 

βρίσκεται στην οδό Αγνοουμένων 15, στο Πεντάκομο στη Λεμεσό και ανήκει στην 

εταιρεία Jabril και που μέχρι σήμερα λειτουργεί με την εμπορική επωνυμία «Total Plus». 

Μετά την εξαγορά το Πρατήριο Βενζίνης θα ενταχθεί στο δίκτυο των πρατηρίων της ΕΠΚ 

και θα φέρει την εμπορική επωνυμία «ΕΚΟ». 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» 

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

Νόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο παγκόσμιος 

συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΠΕ για το έτος 2017 ήταν €[………]1 και ο 

συνολικός κύκλος εργασιών του Στόχου ήταν €[………].   

Σύμφωνα με το Νόμο στην περίπτωση απόκτησης ελέγχου, «συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις» είναι η αποκτώσα επιχείρηση και η επιχείρηση-στόχος, άρα ο πωλητής 

δεν θεωρείται συμμετέχουσα επιχείρηση. 

Στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου αναφέρεται ότι:  

«1.(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 

περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων και την παροχή 

υπηρεσιών από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου 

οικονομικού έτους και αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού 

αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι 

φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών. (δική μας υπογράμμιση) 

….. 

2. Κατά παρέκκλιση του από την παράγραφο 1 του παρόντος Παρατήματος, όταν η 

συγκέντρωση πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μιας ή περισσότερων 

 
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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επιχειρήσεων, ασχέτως αν αυτά τα τμήματα έχουν ή όχι νομική προσωπικότητα, 

υπολογίζεται για τον ή τους εκχωρούντες μόνο ο κύκλος εργασιών που αφορά τα 

εκχωρούμενα τμήματα». (δική μας υπογράμμιση) 

Στην εν λόγω περίπτωση, συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι ο όμιλος ΕΛΠΕ σαν 

Αγοραστής και ο Στόχος που είναι το πρατήριο βενζίνης που βρίσκεται στη Λεμεσό, 

το οποίο δραστηριοποιείται στην πώληση και διάθεση υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών για μηχανοκίνητα αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέτες. Οποιοσδήποτε 

άλλος κύκλος εργασιών δεν λαμβάνεται υπόψη για το πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω πράξη συγκέντρωσης δεν αποτελεί πράξη μείζονος 

σημασίας καθότι ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν δύο 

τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεν υπερβαίνει, αναφορικά με 

καθεμιά από αυτές, τα €3.500.000 και δεν ικανοποιείται η (α)(i) προϋπόθεση του 

άρθρου 3(2) του Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

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

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν αποτελεί συγκέντρωση μείζονος σημασίας. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου.  

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


