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κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος  

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 
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Ημερομηνία απόφασης: 24 Μαρτίου 2022                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2022, από την εταιρεία Siemens 

Energy AG, 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 συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η Siemens 

Energy AG θα αποκτήσει τον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο της Siemens A.E. 

Electrotechnical Projects and Products (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος») μέσω των 
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Siemens Gas and Power Holding B.V. και Siemens Energy Single Member Societe 

Anonyme.  

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 H Siemens Energy AG που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 

τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο Όμιλος 

Siemens Energy δραστηριοποιείται στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας 

και των υποδομών. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει 

προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας. 

 Ο Ελληνικός Ενεργειακός Κλάδος της Siemens A.E. Electrotechnical Projects 

and Products που δραστηριοποιείται στην πώληση, εγκατάσταση και παροχή 

προϊόντων, συστημάτων και λύσεων, ιδίως στους τομείς της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της 

βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την παροχή συναφών 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υποστηρικτικών λειτουργιών 

(ιδίως της διοίκησης, της εξυπηρέτησης και της εταιρικής ανάπτυξης). 

 Η Siemens Energy Single Member Societe Anonyme που είναι εταιρεία η 

οποία συστάθηκε για να αποκτήσει τον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδος τη 

Siemens A.E. Electrotechnical Projects and Products. Η εν λόγω εταιρεία 

ανήκει στην Siemens Gas and Power Holding B.V.  

 Η Siemens Gas and Power Holding B.V. που κατέχει τις εγχώριες 

επιχειρήσεις σε κάθε επικράτεια που δραστηριοποιείται ο Ενεργειακός κλάδος 

της Siemens AG. Η Siemens Gas and Power Holding B.V. είναι θυγατρική της 

Siemens Energy AG. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 11 Μαρτίου 2022, 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 23 Μαρτίου 2022, 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 
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χορηγούνται σε αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Κοινής Έκθεσης 

Απόσχισης των Διοικητικών Συμβουλίων της Siemens Aktiengesellschaft και της 

Siemens Energy AG, σχετικά με την Απόσχιση της Πλειοψηφικής Συμμετοχής στην 

Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG και του General Partner της, 

συμπεριλαμβανομένου και του Ενεργειακού Κλάδου της Siemens (στο εξής η 

«Έκθεση Απόσχισης» ή «Spin-off Report») ημερομηνίας 22 Μαΐου 2020. Η 

προτεινόμενη πράξη αφορά την απόκτηση από την Siemens Energy AG μέσω της 

100% θυγατρικής της Siemens Gas and Power Holding B.V του Ελληνικού 

Ενεργειακού Κλάδου της Siemens A.E., μέσω της Siemens Energy S.A.. 

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 παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου 

της Siemens A.E. Electrotechnical Projects and Products  από τη Siemens Energy 

AG, μέσω των Siemens Gas and Power Holding B.V. και Siemens Energy Single 

Member Societe Anonyme. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας, και 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 και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα την αλλαγή του ελέγχου της Επιχείρησης Στόχος από την 

Siemens AG έμμεσα στη Siemens Energy AG. 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση 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 συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2021 της Siemens Energy AG ανήλθε γύρω 

στα €28.482 εκατομμύρια και ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 
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Στόχου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του) για το οικονομικό έτος 2021, 

ήταν €33.272 εκατομμύρια.  

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο ο Αγοραστής όσο και ο Στόχος, 

δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κύκλο 

εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας άνω των €3,5 εκατομμυρίων. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών των ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου της 

Siemens Energy AG στην Κύπρο για το οικονομικό έτος 2021 ήταν €4.38 

εκατομμύρια. Για το έτος 2021, ο Στόχος πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών 

ύψους €1,4 εκατομμύρια στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

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 μιας 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. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην 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 Siemens Energy AG δραστηριοποιείται στους τομείς της ενεργειακής τεχνολογίας 

και των υποδομών. Η εν λόγω εταιρεία αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει 

προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας 

συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας, 

καθώς και των βιομηχανικών εφαρμογών, συνθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που 

αποτελείται από συμβατική μέχρι και ανανεώσιμη ενέργεια. 

Η Siemens Energy περιλαμβάνει δύο τομείς αναφοράς: 
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1. Τον τομέα Gas and Power και  

2. Τον Τομέα που συνδέεται με την Siemens Gamesa Renewable 

Energy, S.A. (SGRE). 

1. Τομέας  Gas and Power 

Ο τομέας Gas and Power προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων, ιδίως 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αεριοστρόβιλοι και ατμοστρόβιλοι, 

γεννήτριες κ.λπ.), για την παραγωγή και τις μεταφορές, καθώς και για κατάντη 

δραστηριότητες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου (π.χ. συμπιεστές) 

και για την κατασκευή και λειτουργία δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. 

μετασχηματιστές, διακοπτικές διατάξεις) και συναφείς υπηρεσίες. 

Χωρίζεται στους ακόλουθους τομείς: 

i. Παραγωγής 
ii. Βιομηχανικών Εφαρμογών 
iii. Μεταφοράς 
iv. Νέας Ενέργειας (ηλεκτρόλυση) 
 

2. Τομέας SGRE 

Η SGRE δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

αναπτύσσει, κατασκευάζει, εγκαθιστά και συντηρεί ιδίως ανεμογεννήτριες.      

Η Siemens Energy AG πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο στους τρεις 

κύριους Τομείς του τμήματος Gas and Power: 

• Παραγωγής: προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς των λύσεων, της 

υπηρεσίας βιομηχανικών αεριοστροβίλων, όπως επίσης και των ελέγχων και της 

ψηφιοποίησης, 

• Βιομηχανικών Εφαρμογών: προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα των 

Διαδικασιών Λύσεων (Process Solution) και της Υπηρεσίας Βιομηχανικών 

Εφαρμογών (lndustrial Applications Service), 
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• Μεταφοράς (Transmission): προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς μεταγωγής 

και μη μεταγωγής (switching- and non-switching), στις λύσεις μεταφοράς και στην 

υπηρεσία μεταφοράς. 

Αναφορικά με τον τομέα της Παραγωγής1, τα προϊόντα και ή υπηρεσίες που παρέχει 

είναι τα ακόλουθα: 

• Τουρμπίνα αερίου 

• Ατμοστρόβιλος 

• Γεννήτριες 

• Λύσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

• Κατανεμημένο σύστημα ελέγχου 

• Μηχανές αερίου 

• Ανεμογεννήτριες 

• Λύσεις για μικρής κλίμακας υδροηλεκτρική ενέργεια 

• Αντλία θέρμανσης 

 

Αναφορικά με τον τομέα των Βιομηχανικών Εφαρμογών2, τα προϊόντα και ή 

υπηρεσίες που παρέχει είναι στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: 

• Πετρελαίου και φυσικού αερίου (Oil and Gas) 

• Ινών (Fiber) 

• Ναυτιλίας (Marine) 

 

1 Για περισσότερες πληροφορίες, σχετική είναι η ιστοσελίδα: https://www.siemens-

energy.com/global/en/offerings/power-generation.html    
2 Για περισσότερες πληροφορίες, σχετική είναι η ιστοσελίδα: 

https://www.siemensenergy.com/global/en/offerings/industrial-applications.html  
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• Βιομηχανίας της επεξεργασίας (Process lndustry) 

 

Η Siemens Energy AG παρέχει επίσης λύσεις σε παρόχους οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: 

• Process Safety 

• Air Separation 

• Water Solutions 

• Η2 Solutions 

• Distributed Generation 

 

Αναφορικά με τον τομέα της Μεταφοράς (Transmission) 
3, τα προϊόντα και ή 

υπηρεσίες που παρέχει είναι τα ακόλουθα: 

• Μπλε προϊόντα υψηλής τάσης,   δακτύλιοι,   διακόπτες κυκλώματος,   πηνία 

(coils),   διακόπτες αποσύνδεσης και γείωσης (disconnectors and earthing switches),   

εύκαμπτα συστήματα μεταφοράς AC (FACTS),   συσκευές διανομής με μόνωση 

αερίου,   HVDC (Συνεχές Ρεύμα Υψηλής Τάσης), 

• Λύσεις ανακαίνισης υψηλής τάσης (High-Voltage Refurbishment Solutions) 

• Συστήματα υψηλής τάσης για υποσταθμούς 

• Μετασχηματιστές οργάνων (lnstrument Transformers) 

• MVDC (Medium Voltage Direct Current) PLUS 

• Συνδέσεις υπεράκτιου δικτύου 

• Sensproducts 

 
3 Για περισσότερες πληροφορίες  

https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/powertransmission/portfolio.html  και 
https://www.siemens-energy.com/global/en/offerings/power-transmission.html  



 

 

Λ.Χ Α.Κ. Π.Ο. Α.Α.Π. Π.Π.Χ. 

8 

 

• Λύσεις για εναέριες γραμμές (Solutions for overhead lines) 

• Απαγωγείς υπερτάσεων (Surge arresters) 

• Μετασχηματιστές 

• Υπηρεσίες στην μεταφορά ισχύος (Services for power transmission) 

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Επιχείρησης-Στόχου περιλαμβάνει βασικά τις 

δραστηριότητες διανομής που σχετίζονται με τα προϊόντα, τις λύσεις και τις 

υπηρεσίες του Ομίλου Siemens Energy στην Ελλάδα και  Κύπρο καθώς και άλλες 

δικαιοδοσίες οι οποίες παρέμειναν στον όμιλο της Siemens AG και δεν είχαν 

αποσχιστεί κατά την Απόσχιση (Spin-Off) της Siemens Energy. Η Επιχείρηση-Στόχος 

δεν περιλαμβάνει καμία δραστηριότητα κατασκευής, αλλά κυρίως δραστηριότητες 

πώλησης/διανομής και μεταπώλησης των προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών του 

Ομίλου Siemens Energy στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής, της μεταφοράς 

ενέργειας και της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως η δημιουργία 

επιχειρηματικών ευκαιριών, η διατήρηση επαφών με πελάτες, η αύξηση του κύκλου 

πωλήσεων και η ανάληψη προσπαθειών πωλήσεων για τη Siemens Energy AG. 

Στην Κύπρο, ο κύκλος εργασιών της Επιχείρησης-Στόχου προέρχεται από την 

διανομή και μεταπώληση προϊόντων Μεταφοράς (Transmission) ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο 

Στόχος. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης, η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας είναι η αγορά διανομής και 

μεταπώλησης προϊόντων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά, για την υπό αναφορά σχετική αγορά, 

ορίζεται αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη στη κοινοποίηση δήλωσαν ότι δεν υφίστανται επηρεαζόμενες 

αγορές καθώς δεν προκύπτει ούτε οριζόντια επικάλυψη αλλά και ούτε κάθετη 

σύνδεση. 
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Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η προτεινόμενη πράξη συμπληρώνει την απόσχιση 

(spin-off) του 2020 της Siemens AG. Στο πλαίσιο αυτής της απόσχισης (spin-off), ο 

Ενεργειακός Κλάδος της Siemens AG διαχωρίστηκε και μεταβιβάστηκε στη Siemens 

Energy AG. Η υπό εξέταση συγκέντρωση αποτελεί την υλοποίηση της απόσχισης 

(spin-off) του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου, ο οποίος δεν είχε αποσχιστεί (spin-off) 

το 2020. Ως εκ τούτου, η Συναλλαγή δεν επιφέρει διαρθρωτική αλλαγή που μπορεί 

να επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην Κυπριακή αγορά. 

Η Επιχείρηση-Στόχος δεν περιλαμβάνει καμία παραγωγή ενεργειακών προϊόντων, 

αλλά οι δραστηριότητές της περιορίζονται κυρίως σε δραστηριότητες 

πωλήσεων/διανομής και μεταπώλησης των προϊόντων μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Siemens Energy στην Κυπριακή Δημοκρατία 

αποτελείται εν μέρει από συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Siemens 

A.E. και το υπόλοιπο από απευθείας συναλλαγές.  Είναι πιθανόν τα υποκείμενα έργα 

πελατών να είναι τα ίδια και σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμβόλαια των πελάτες να 

είναι και με τις δύο οντότητες (ήτοι Siemens Energy AG και Siemens A.E.). Λόγω του 

ότι ο Ενεργειακός Κλάδος της Siemens AG για Ελλάδα και Κύπρο θα μεταφερθεί 

στην Siemens Energy AG, δεν προκύπτει οριζόντια σχέση καθότι αφορά τα ίδια 

προϊόντα τα οποία διένεμε η Siemens AG θα τα διανέμει πλέον η Siemens Energy 

AG. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στην εν λόγω 

συγκέντρωση δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του 

Νόμου. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες 

ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση. 

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 στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού.
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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.  

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 

Ανδρέας Καρύδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Παναγιώτης Ουστάς  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

 

Άριστος Αριστείδου Παλούζας  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 

_________________________ 

  

Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης  

Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

_________________________ 

 


