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Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων, παρουσιάζει το ευρύ φάσμα ενεργειών της Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού κατά το έτος 2019.
 
To έργο της Επιτροπής, κατά το επισκόπηση έτος δεν ήταν εύκολο και η συλλογική προσπάθεια που 
απαιτήθηκε, με την καθοριστική συνδρομή του φιλότιμου προσωπικού της Υπηρεσίας της, ήταν πολύ 
μεγάλη. Η Επιτροπή πραγματοποίησε συνολικά εκατόν δέκα (110) συνεδρίες και ασχολήθηκε με σωρεία 
θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, αυτεπάγγελτες έρευνες αλλά και 
αυξημένο αριθμό νέων κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων. Εξέδωσε συνολικά εβδομήντα τέσσερεις (74) 
αποφάσεις που αφορούσαν την εφαρμογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 
και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. Επέβαλε διοικητικά 
πρόστιμα συνολικού ύψους €3.994.136,20 σε υποθέσεις που αφορούσαν πολλούς και διαφορετικούς 
τομείς της οικονομίας, όπως την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για 
οικιακή χρήση, την παροχή υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για κτηνοτροφική 
χρήση, τις Υπηρεσίες Ηχητικής Πληροφόρησης και δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κινητής 
τηλεφωνίας, την παραγωγή και παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία 
καθώς και τη χονδρική πώληση των απορρυπαντικών πλυντηρίου βαρέως τύπου.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) αιφνίδιες έρευνες, σε δύο (2) συνδέσμους/συλλόγους και σε 
πέντε (5) επιχειρήσεις στο πλαίσιο τεσσάρων (4) υποθέσεων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αριθμός 
προφορικών διαδικασιών στο πλαίσιο των ενώπιον της Επιτροπής υποθέσεων. Πέραν των αποφάσεων 
που εκδόθηκαν, η Επιτροπή κατά το 2019 αποφάσισε τον καταρτισμό και την κοινοποίηση συνολικά 
δεκαπέντε (15) Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014, στους τομείς έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών 
και στη λιανική προμήθεια γάλακτος χωρίς λακτόζη και σοκολατούχου/αρωματισμένου γάλακτος. 

Μετά από την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1 γνωστής ως ECN+  
Directive, για την παροχή αρμοδιοτήτων στις Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε να μπορούν 
να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή ξεκίνησε την ετοιμασία όλων των απαραίτητων αλλαγών της 
νομοθεσίας καθώς και των αναγκαίων ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων, ώστε να καταστεί 

δυνατή η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και να εναρμονιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία με 
αυτή εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.
 
Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της συμπεριέλαβε τη λήψη αριθμού ενεργειών που στόχευσε 
στην καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας διασφαλίζοντας από τη μία τα δικαιώματα των επιχειρήσεων 
και από την άλλη το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτό το πλαίσιο, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών και της εξ αυτής 
εξοικονόμησης διοικητικών πόρων, της ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας της 
διαδικασίας που ακολουθείται από την Επιτροπή, εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε ανακοίνωση δυνάμει 
του άρθρου 23(2) (ια) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, αναφορικά 
με τον τρόπο υποβολής αιτημάτων χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής 
φύσεως πληροφοριών και υποβολής μη εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων.

Επιπρόσθετα, κατά το 2019, λόγω της συνεχούς αυξητικής τάσης υποβολής κοινοποιήσεων στην 
Υπηρεσία της, με το Παράρτημα ΙΙΙ του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 
83(Ι)/2014 να μην είναι πλήρως συμπληρωμένο ή/και να υποβάλλεται χωρίς τις αναγκαίες παραπομπές 
στα επισυναπτόμενα έγγραφα, η Επιτροπή εξέδωσε και δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση με σκοπό 
τη βελτίωση στις υποβληθείσες κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων, έτσι ώστε να δύναται να εξετάζει και 
εκδίδει τάχιστα τις αποφάσεις της. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, αναφορικά με τον χειρισμό πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης ή και επι-
χειρηματικών απορρήτων εκδόθηκαν κατά το 2019 δύο (2) αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου 
(Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ' αρ. 65/2015, επί της αίτησης ημερομηνίας 11/09/2018, 
για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) και 
Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου υπ' αρ. 1123/2015, επί της αίτησης ημερομηνίας 30/10/2018, 
για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων, της Hermes Airports Ltd). 

Κατά το ίδιο έτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβηκε σε Δημόσια Διαβούλευση για έκδοση Ανακοίνωσης 
αναφορικά με την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο της ιδιωτικής επιβολής 
του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ από εθνικά δικαστήρια σε σχέση με την Οδηγία 2014/104/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους 
κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των 
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, το 2019 ξεκίνησε η εφαρμογή του Προγράμματος Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/
Απασχόλησης στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού μέσω του οποίου δόθηκε η ευκαιρία σε 
εκπαιδευόμενους/συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με θέματα εφαρμογής των περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων καθώς και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 
Νόμου αλλά και συναφών ζητημάτων, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση της καθημερινής 
εργασίας των τμημάτων και υπηρεσιών της Επιτροπής, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν 
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις σε σχέση με αριθμό υποθέσεων 
ανταγωνισμού αλλά και υποθέσεων συγκεντρώσεων, τόσο σε σχέση με ουσιαστικά θέματα όσο και σε 
σχέση με διαδικαστικά θέματα.

Το υπό επισκόπηση έτος υπήρξε επίσης καθοριστικό γιατί σηματοδότησε την απαρχή για ψηφιακό 
εκσυγχρονισμό. Επιδίωξη της Επιτροπής είναι ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών της και η εισαγωγή 
συστημάτων αυτοματοποίησης για τη λειτουργία του γραφείου της. Η ψηφιακή οικονομία έχει 
αλλάξει και αλλάζει συνεχώς τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων και η Επιτροπή πρέπει να είναι 

Χαιρετισμός της 
Προέδρου της 
Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού
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σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που παρουσιάζονται. Η προσαρμογή στις νέες ανάγκες 
που επιτάσσει ο γρήγορα μεταλλασσόμενος ψηφιακός κόσμος επιβάλλει λοιπόν τη χρήση ειδικά 
διαμορφωμένων ψηφιακών εργαλείων και εργαστηρίων, εξοπλισμένων με τα απαραίτητα εργαλεία 
και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η Πολιτεία καλείται να επενδύσει στην εφαρμογή του 
δικαίου του ανταγωνισμού και να ενισχύσει την Επιτροπή στις προσπάθειές της ώστε να ανταπεξέλθει 
επιτυχώς στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης των αγορών καθώς και της ψηφιακής οικονομίας.
 
Αμετάθετος στόχος της Επιτροπής, ως ένα ανεξάρτητο θεσμοθετημένο όργανο, είναι η συνέχιση της 
προσπάθειας για ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσα σε 
ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον, βασιζόμενη στην αρχή της νομιμότητας, της διαφάνειας και της 
αμεροληψίας.

Το συνολικό έργο που έχει επιτελεστεί, αντικατοπτρίζεται στη παρούσα έκθεση πεπραγμένων, η οποία 
τίθεται υπό την κρίση του κάθε αναγνώστη της.

Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
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1.1 Αποστολή

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (η «Επιτροπή») είναι το ανεξάρτητο θεσμοθετημένο όργανο 
στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η πολιτική ανταγωνισμού διασφαλίζει την αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία της αγοράς, 
πράγμα που συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος προς την καινοτομία, την τεχνολογική 
πρόοδο και ανάπτυξη προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας γενικότερα και κατ' επέκταση 
των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες 
σε καλύτερες τιμές.

Η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την αποκατάσταση, διασφάλιση και προστασία ενός 
υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αποσκοπώντας ταυτόχρονα 
στον εκσυγχρονισμό των δομών της αγοράς και στην εξάλειψη κάθε στρέβλωσης του ανταγωνισμού 
προς όφελος των καταναλωτών και της κυπριακής οικονομίας εν γένει. Η Επιτροπή, είτε μετά από 
καταγγελίες, είτε μετά από τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτων ερευνών, αποφασίζει για θέματα περιορισμού 
ή παρακώλυσης του υγιούς ανταγωνισμού που εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Ειδικότερα, οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014, σε συνάρτηση με τον 
περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014, θέτουν το πλαίσιο των κανόνων 
και αρχών που έχουν ως στόχο τη διατήρηση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην κυπριακή 
αγορά. 

Η Επιτροπή, λόγω της καθοριστικής σημασίας που έχει η ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
στην ανοικτή οικονομία, περιβάλλεται με εκτεταμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε να μεριμνά 
για την τήρηση των κανόνων και των αρχών του ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη οικονομία.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

•  Ο εντοπισμός και η απαγόρευση των περιοριστικών πρακτικών και συμπράξεων των επιχειρήσεων 
 που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 
 ανταγωνισμού.

• Ο εντοπισμός και η απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης που 
 κατέχουν μια ή περισσότερες επιχειρήσεις.

• Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζε- 
 ται η άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι τηρούνται οι αρχές λειτουργίας μιας ανταγω- 
 νιστικής αγοράς. 

• Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την επιβολή 
 ανώτατου ορίου στις διατραπεζικές προμήθειες. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, ως η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού στην Κύπρο, είναι αρμόδια να εφαρμόζει τα 
άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 81 και 82 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1/2003 του Συμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού.

1.2 Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2019

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ήταν:

• Στις 10 Ιανουαρίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 5665/2013 απόφαση, 
 με την οποία απέρριψε την προσφυγή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»), 
 επικυρώνοντας κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή 
 στις 12/04/2013, δυνάμει του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος.

• Στις 7 Φεβρουαρίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 1130/2013 απόφαση, με 
 την οποία απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας FEREOS LTD, επικυρώνοντας κατόπιν διεξοδικής 
 και λεπτομερούς ανάλυσης την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή στις 15/02/2013, δυνάμει του 
 Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος.

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις με  
 αρ. 1646/2017, 1650/2017, 53/2018 και 125/2018, εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση, με την οποία απέρριψε 
 τις αιτήσεις των εταιρειών EXXONMOBIL CYPRUS LTD, HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD,  
 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD, CORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LTD, ημερομηνίας 
 04/10/2018, για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων.

• Στις 10 Απριλίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 487/2014 απόφαση, με  
 την οποία απέρριψε την προσφυγή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»), επι- 
 κυρώνοντας κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή 
 στις 10/12/2012, δυνάμει του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος

• Στις 11 Απριλίου 2019, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) διενεργεί  
 επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των 
 εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και Μάριος Κραντώνης Λτδ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Κεφάλαιο 1
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• Στις 11 Ιουνίου 2019, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) διενεργεί  
 επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. 

• Στις 19 Νοεμβρίου 2019, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) διενεργεί 
 επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της εταιρείας U.S.C. United Stevedoring Company 
 Limited και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.

• Στις 19 Νοεμβρίου 2019, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) διενεργεί 
 επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου.

• Στις 4 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 65/2015 απόφαση,  
 με την οποία απέρριψε την αίτηση του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) ημερο- 
 μηνίας 11/09/2018, για αποκάλυψη και επιθεώρηση εγγράφων.

• Στις 17 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 1123/2015 απόφαση, 
 με την οποία απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Hermes Airports Ltd για πρόσβαση σε στοιχεία  
 του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης που κρίθηκε ότι καλύπτονται από επιχειρηματικό απόρρητο 
 και/ή είναι εμπιστευτικής φύσεως.
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2.1 Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014, 
απαρτίζεται από Πρόεδρο και τέσσερα Μέλη, που υπηρετούν υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, 
με όρους που καθορίζει με σχετική απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Νόμος προνοεί τον 
διορισμό τεσσάρων αναπληρωματικών μελών, ένα για κάθε μέλος της Επιτροπής. Πρόεδρος είναι 
πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, με εξειδικευμένη πείρα και γνώση περί τα νομικά, ικανό να 
συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου. Τα τέσσερα Μέλη είναι πρόσωπα με ειδικευμένη 
γνώση και πείρα περί τα νομικά ή τα οικονομικά ή τον ανταγωνισμό ή τη λογιστική ή το εμπόριο ή τη 
βιομηχανία, ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Νόμου. Ο Νόμος δεν επιτρέπει 
στον Πρόεδρο και στα Μέλη της Επιτροπής να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον που 
δυνατόν να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών 
και καθηκόντων της Επιτροπής. Η θητεία του Προέδρου και των Μελών είναι πενταετής και δύναται 
να ανανεωθεί μόνο μια φορά.

Α. Πρόεδρος

Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά το 2019, διετέλεσε η κα Λουκία Χριστοδούλου, η οποία διορίστηκε 
µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ημερομηνίας 24/04/2018, για περίοδο πέντε ετών, από τις 
24/04/2018 μέχρι τις 23/04/2023. 

Β. Μέλη και Αναπληρωματικά Μέλη

Κατά τη διάρκεια του 2019, ως Μέλη της Επιτροπής διετέλεσαν οι, κ. Ανδρέας Καρύδης, κ. Άριστος 
Αριστείδου Παλούζας, κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης και κ. Παναγιώτης Ουστάς. 

Την ίδια περίοδο, αναπληρωματικά μέλη παρέμειναν οι, κα Ελένη Χριστοδουλίδου, κ. Νίκος Δαμιανού, 
κ. Άνθιμος Χριστοδουλίδης και κ. Σταύρος Βιολάρης.

2.2 Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Υπηρεσία της Επιτροπής, η οποία έχει την αρμοδιότητα, μετά  
από οδηγίες της Επιτροπής, να διενεργεί τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση 
παραβάσεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και να αξιολογεί τις συγκεντρώσεις 
επιχειρήσεων στη βάση των διατάξεων του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων 
Νόμου 83(Ι)/2014.
 
Η Υπηρεσία είναι αρμόδια να συλλέγει, να ελέγχει και να αξιολογεί πληροφορίες απαραίτητες για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, να διενεργεί επιτόπιες αιφνίδιες έρευνες σε επιχειρήσεις, 
να εισάγει καταγγελίες και να υποβάλλει εισηγήσεις προς την Επιτροπή, να προβαίνει στις αναγκαίες 
κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις, να διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων 
επιχειρήσεων και να ετοιμάζει γραπτές εκθέσεις, καθώς επίσης να παρέχει προς την Επιτροπή κάθε 
δυνατή διευκόλυνση για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της. 

Σημειώνεται επίσης ότι ένα εκ των μελών της Υπηρεσίας ορίζεται ως Γραμματέας της Επιτροπής,  
ο οποίος παρίσταται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και τηρεί πρακτικά.

Η Υπηρεσία, κατά το 2019, απαρτιζόταν από τη Διευθύντρια, τέσσερις (4) Ανώτερους Λειτουργούς, 
τέσσερις (4) Λειτουργούς Α', οκτώ (8) Λειτουργούς και έναν (1) Λειτουργό Ελέγχου Συνεργατικών 
Εταιρειών. Ως εκ τούτου, το 2019, το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής ανερχόταν σε δεκαοκτώ (18) άτομα. 

Πέραν του πιο πάνω προσωπικού, η Υπηρεσία υποβοηθείται από το Γραμματειακό και Βοηθητικό 
προσωπικό, που περί το τέλος του 2019 αποτελείτο από έξι (6) Βοηθούς Γραμματειακούς  
Λειτουργούς, και τέσσερις (4) ωρομίσθιους (2 αχθοφόροι/κλητήρες και 2 καθαρίστριες). 

Κατά τη διάρκεια του 2019, μέσω διαδικασιών για ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, πρόσφεραν 
επίσης τις υπηρεσίες τους στην Επιτροπή δύο (2) νομικοί σύμβουλοι και ένας (1) οικονομολόγος 
σύμβουλος.

2.3 Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, μία Λειτουργός της Υπηρεσίας της Επιτροπής έλαβε 
μέρος σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που συνδιοργανώθηκε από την Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού και 
την Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) στο Leiden της Ολλανδίας, από τις 28/01/2019 
μέχρι την 01/02/2019 με θέμα «Source Management Course».

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 2
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Από την 1η Οκτωβρίου 2010, στη θέση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού υπηρετεί η κα Χριστιάνα Σιδέρη.

Τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού και του γραμματειακού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά το 2019, ήταν τα εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός

2 Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου Ανώτερη Λειτουργός

3 Μαρία Μιχαήλ Ανώτερη Λειτουργός

4 Τζώρτζια Καστάνου Καραπατάκη Ανώτερη Λειτουργός

5 Παναγιώτης Θωμά Λειτουργός Α'

6 Σταυρούλα Ττόφα Λειτουργός Α'

7 Θεοδώρα Βαρνάβα Λειτουργός Α'

8 Χριστόφορος Πελεκάνος Λειτουργός Α'

9 Αγγελική Μαδιανού Λειτουργός

10 Αντωνία Αριστοδήμου Λειτουργός

11 Αναστάζια Πετρίδου Λειτουργός

12 Αντωνία Λεπτού Λειτουργός

13 Ελευθερία Τούρβα Λειτουργός

14 Κώστας Καραθύμιος Λειτουργός

15 Μαρία Τριανταφυλλίδου Λειτουργός

16 Μαρία Λαζάρου Λειτουργός

17 Πέτρος Στυλιανάκης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Μαρία Κωνσταντίνου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

2 Ευδοκία Χριστοδούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

3 Έλενα Χειμάρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

4 Χρυστάλλα Πασχαλίδου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

5 Μαρία Αγαπίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

6 Άντρη Ευθυβούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

7 Κωνσταντίνος Καουράνης Αχθοφόρος / Κλητήρας

8 Δέσπω Κουλουμπρή Αχθοφόρος / Κλητήρας

9 Μαρίνα Δημητρίου Υπεύθυνη καθαριότητας

10 Όλγα Ανδρέου Υπεύθυνη καθαριότητας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'

ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
(Κενή θέση)
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3.1 Ανασκόπηση των Αποφάσεων της Επιτροπής

Η Επιτροπή, κατά το υπό επισκόπηση έτος 2019, πραγματοποίησε εκατόν δέκα (110) συνεδρίες 
και ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, 
αυτεπάγγελτες έρευνες και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του υπό 
ανασκόπηση έτους, εξέδωσε συνολικά εβδομήντα τέσσερις (74) αποφάσεις.

Ακολουθεί συγκεντρωτικός Κατάλογος με τις Αποφάσεις που εκδόθηκαν από την Επιτροπή κατά 
κατηγορία.

Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 5

Μη στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 6

Μη Αποδοχή καταγγελιών στη βάση του άρθρου 35 των περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014

5

Αποδοχή απόσυρσης καταγγελίας 1

Κοινοποιήσεις Συγκεντρώσεων 57

Σύνολο 74

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2019, εξέδωσε πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις με τις οποίες 
ομόφωνα διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα. Οι καταδικαστικές 
αποφάσεις αφορούσαν παραβάσεις παρακώλυσης και/ή περιορισμού και/ή νόθευσης του 
ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, κατά παράβαση του άρθρου 6 των περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Το σύνολο των διοικητικών προστίμων που 
επιβληθήκαν κατά το υπό ανασκόπηση έτος ανερχόταν στα €3.994.136,20. 

Επίσης, η Επιτροπή, σε πέντε (5) περιπτώσεις αποφάσισε, λόγω μη προσκόμισης ικανοποιητικών 
πληροφοριών, να τερματίσει και να μην εξετάσει/αποδεκτεί τις καταγγελίες στη βάση του Άρθρου 
35, ενώ σε έξι (6) περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει παράβαση των προνοιών των περί της Προστασίας  
του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Τέλος, η Επιτροπή, σε μία (1) περίπτωση, αποδέκτηκε το 
αίτημα για απόσυρση της καταγγελίας εκ μέρους της καταγγέλλουσας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2019, αφού διεξήχθη η δέουσα προκαταρκτική έρευνα της 
Υπηρεσίας σχετικά με δύο υποθέσεις, η Επιτροπή αποφάσισε τον καταρτισμό και την κοινοποίηση 
δεκαπέντε (15) Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με παραβάσεις των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων που αφορούσαν τους τομείς έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών και 
στη λιανική προμήθεια γάλακτος χωρίς λακτόζη και σοκολατούχου/αρωματισμένου γάλακτος.

3.2 Ανασκόπηση των νέων καταγγελιών και κοινοποιήσεων  
 προτεινόμενων συγκεντρώσεων

Κατά τη διάρκεια του 2019, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συνολικά οκτώ (8) νέες καταγγελίες για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. 
Η Επιτροπή, αφού τις εξέτασε, αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη δέουσα 
προκαταρτική έρευνα για τρεις (3) από αυτές, για τις οποίες κρίθηκε ότι υπήρχαν ικανοποιητικά στοιχεία 
που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή τεσσάρων 
(4) αυτεπάγγελτων ερευνών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, το 
2019 γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού πενήντα οκτώ 
(58) νέες προτεινόμενες πράξεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, κατά το 2019, εξέτασε, 
αξιολόγησε και ενέκρινε πενήντα πέντε (55) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις. H Επιτροπή επίσης, 
αφού εξέτασε και αξιολόγησε δύο (2) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις, κατέληξε ότι, η μία εξ αυτών, 
στη βάση του Άρθρου 22(1)(α), δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ή/και στην έννοια της 
συγκέντρωσης, και στην άλλη, καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της κοινοποιηθείσας προς αυτή πράξης 
και έκδοσε σχετικές αποφάσεις.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κεφάλαιο 3
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3.3 Ανασκόπηση των κοινοποιήσεων για πράξεις συγκεντρώσεων 

Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, η 
Επιτροπή, το 2019, εξέτασε και αξιολόγησε στο σύνολο πενήντα επτά (57) κοινοποιηθείσες πράξεις 
συγκεντρώσεων, από τις οποίες πέντε (5) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων που είχαν γνωστοποιηθεί 
στην Υπηρεσία το 2018, ενώ οι υπόλοιπες πενήντα δύο (52) αφορούσαν πράξεις συγκέντρωσεων που 
είχαν γνωστοποιηθεί το 2019. 

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ξενοδοχεία και 
Επιχειρήσεις Πλάζα Λτδ από την Altantica Leisure group 
Ltd, μέσω της Agasias Greek Properties Ltd

5/2019 29/01/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Pioneer Corporation από τη 
Baring Private Equity Asia Group, μέσω της Wolfcrest Ltd

6/2019 29/01/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Antelliq Corporation από 
την Merck & Co., Inc.

7/2019 30/01/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Formica Group από την 
Broadview Holding B.V.

8/2019 05/02/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης αφενός από τον κ. Δημήτρη Κοντομηνά 
και την Alpha Media Group Ltd και αφετέρου από 
την Μότορ Οϊλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, με σκοπό 
την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών 
Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ 
και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ

9/2019 22/02/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Alete GmbH από την DMK 
Baby GmbH

10/2019 22/02/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
των Aphrodite Hills Resort Limited και Aphrodite Springs 
Public Limited από την Invel Real Estate Management 
Limited, μέσω των NBG Pangaea Real Estate Investment 
Company, Invel Real Estate Partners Two Limited και Invel 
Real Estate Partners Three Limited

11/2019 01/03/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Onestream Software LLC 
από την KKR & Co Inc., μέσω της KKR Dream Holding LLC

12/2019 01/03/2019

58

4
8

Αυτεπάγγελτες

Καταγγελίες

Συγκεντρώσεις

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι συγκεντρώσεις που είχαν εγκριθεί από 
την Επιτροπή εντός του έτους 2019:

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της Holiday Taxis Group Ltd από τo 
Hotelbeds Group, μέσω της Trina Group Ltd

2/2019 14/01/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Qualitrics international 
Inc. από την SAP America, Inc., μέσω της Bucknell merger 
Subsidiary Inc.

3/2019 14/01/2019
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Katama Ltd από την PHC 
Holdings Corporation

14/2019 18/03/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Natural Log Ltd από την 
Google LLC

15/2019 18/03/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Pedona Investments 
Ltd και Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία 
Κατασκευής Κονσερβών - Παλίρροια Σουλιώτης Α.Ε. από 
την VNK Capital Ltd

16/2019 18/03/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της The Cyprus Tourism  
Development Public Company Ltd από την Invel Real  
Estate Management Ltd, μέσω της Vibrana Holdings Ltd

17/2019 26/03/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
περιουσιακών στοιχείων της Murka Ltd και Murka  
Entertainment Ltd από τη The Blackstone Group LP

18/2019 26/03/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Tryfon Tseriotis Ltd από την ALF. 
Mizzi & Sons Overseas Investments Ltd

20/2019 08/04/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης αλεύρων και 
υποπροϊόντων της Εταιρεία Εμπόρων & Βιομηχάνων Σίτου 
από την Σάββας Χ' Γιωρκής και Υιοί Λτδ

21/2019 08/04/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Fereos Fourpoint Distribution 
Ltd από την Tempo Beverages Cyprus Limited

22/2019 09/04/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της KACO New Energy GmbH 
από την Siemens Aktiengesellschaft

23/2019 15/04/2019

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Cyreit Variable Capital Investment 
Company Plc από την Invel Real Estate Management Ltd, 
μέσω της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

24/2019 15/04/2019

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

26/2019 22/04/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της NMT Holding B.V. από τη Stena 
Logistics Holding A.B.

27/2019 22/04/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της SK Gaming Beteilingungs GmbH 
από τις εταιρείες Daimler AG και 1. FC Köln GmbH & Co. 
KGaA

28/2019 24/04/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Münker Metallprofile GmbH 
από την ArcelorMittal S.A., μέσω της ArcelorMittal 
Construction Deutschland GmbH

29/2019 24/05/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
της κοινής επιχείρησης Bidigital nalozbe d.o.o. από τις 
Adventura holding d.d. και Publius S.a.r.l. με σκοπό την 
απόκτηση της Big Bang d.o.o.

30/2019 24/05/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 
The Procter & Gamble Company (Emerald Business) 
από την εταιρεία Unilever N.V.

31/2019 03/06/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη εξαγορά 
από την Hacι Ömer Sabancι Holding A.S, ενεργώντας μέσω  
της Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S., μέσω μιας 100% 
θυγατρικής εταιρείας που θα συσταθεί στην Ισπανία), 
της Επιχείρησης Στόχου από την CEMEX S.A.B. de C.V.

32/2019 12/06/2019
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Corel Corporation 
από την KKR & Co. Inc., μέσω της Cascade Bidco Corp.

33/2019 12/06/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της SAZKA Group a.s. από την KKCG 
AG

35/2019 09/07/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της Tatcha LLC από την Conopco, Inc. (Unilever)

36/2019 10/07/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας Jabril Trading Co. 
Limited από την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ

39/2019 17/07/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Goodminton AG από την Mars 
Incorporated

40/2019 22/07/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Synthon International  
Holding B.V. από την BC Partners LLP, μέσω της Stamina 
BidCo B.V.

41/2019 07/08/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Novartis από τη 
Recordati S.p.A., μέσω της Recordati A.G.

43/2019 29/08/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Vungle Inc. από την The Black-
stone Group Inc., μέσω των Redbird Parent Holdings, Inc. 
και Redbird Merger Sub, Inc.

44/2019 29/08/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της SIA S.p.A. από την FSIA Investi-
menti S.r.l.

46/2019 06/09/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της V. M. Cavaway Limited από την 
The Alexandrion Holdings Ltd

48/2019 11/09/2019

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της DRAPA Holdings Germany 
GmbH από την KKR & Co. Inc μέσω της UNA 388 Equity 
Management GmbH

49/2019 11/09/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου των Ontic Engineering and 
Manufacturing Inc., Ontic Engineering & Manufacturing 
UK Limited και Ontic Engineering and Manufacturing 
Asia-Pacific Pte Limited από την CVC Capital Partners 
SICAV-FIS S.A.

50/2019 13/09/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Sky Plastic Group AG από τη 
GreenCycle Alpha GmbH

52/2019 20/09/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Anin Star Holding Ltd από την 
LVMH MOET HENNESSY - LOUIS VUITTON

55/2019 11/10/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Cengage Learning Holding II, Inc. 
από την McGraw-Hill Education, Inc.

57/2019 23/10/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
συγκεκριμένων εμπορικών δραστηριοτήτων σε σχέση με 
τις επωνυμίες Thierry Mugler και Azzaro από την L'oreal S.A. 

58/2019 23/10/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Olympic Lagoon Hotels Limited 
από την Kanika Group Ltd, μέσω της Kanika Hotels Ltd.

59/2019 24/10/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Safety Lux S.à.r.l. από την 
EQT Credit II και EQT Credit Opportunities III. 

60/2019 24/10/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου των Volac Netherlands B.V. και 
Whey Processing Facility Hoogevenn B.V. από την DMK 
Deutsches Milchkontor GmbH, μέσω της Wheyco GmbH

61/2019 08/11/2019



25ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ24 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
ελέγχου της Nicosia Mall Holdings (NMH) Ltd από την 
Soulfull Enteprises Ltd

62/2019 13/11/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Novio Packaging Group BV από 
την B.G. Holding S.p.A.

63/2019 02/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Arivia S.A. από την Upfield 
Group B.V., μέσω της Upfield Europe B.V.

64/2019 02/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Pioneer Foods από την 
PepsiCo, Inc.

65/2019 03/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών USG Manufactur-
ing Worldwide Ltd και Boral Middle East FZE από τη 
Gerb. Knauf KG, μέσω της Knauf International GmbH.

68/2019 17/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της ΗΟΒ House of Beauty Ltd από 
τη NMM Investments Ltd

69/2019 17/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Alico Life Insurance 
Company Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd

70/2019 19/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Worldwide Vision Limited 
από την The Blackstone Group Inc., μέσω των Buzz 
Holdings L.P. και Buzz Merger Sub Ltd

71/2019 19/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση 
κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Deep Invest-
ments Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των 
ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive Ltd 
υπό την επωνυμία "Stoiximan"

72/2019 20/12/2019

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου από την Saywear Ltd της Athiari 
Commercial (Paphos) Ltd, μέσω της ILERA Properties Ltd

73/2019 20/12/2019

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
ελέγχου της La Poste S.A. από τη Caisse des Depots et Con-
signations και την απόκτηση ελέγχου της CNP Assurances 
SA από τη Caisse des Depots et Consignations, μέσω της La 
Banque Postale S.A.

74/2019 20/12/2019

3.4 Διεξαγωγή αιφνίδιων ερευνών

Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Επιτροπή, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014 
(εφεξής ο «Νόμος») και στο πλαίσιο της εξέτασης τεσσάρων (4) υποθέσεων, αποφάσισε τη διεξαγωγή 
αιφνίδιων ερευνών σε επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα:

Α. Στις 11/04/2019, διεξήχθη αιφνίδια έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της Αρχής Ηλεκτρισμού 
 Κύπρου (ΑΗΚ), της Bioland Energy Ltd, της GDL Green Energy Group Ltd και της Μάριος Καραντώνης 
 Λτδ. Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον της 
 Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και των εταιρειών Bioland Energy Ltd, GDL Green Energy Group Ltd και 
 Μάριος Καραντώνης Λτδ, καθώς και σ' όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή και έμμεσα  
 από αυτές, ή ελέγχουν άμεσα ή και έμμεσα αυτές ή συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με αυτές και 
 ενδεχομένως να επηρεάζουν αυτές με αποφάσεις, συμπεριφορές ή/και ενέργειές τους για πιθα- 
 νολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) ή/και 6(1) του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 
 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επί τόπου έλεγχοι πραγματο- 
 ποιήθηκαν στις 11/04/2019 και συνεχίστηκαν μέχρι το μεσημέρι της 12ης Απριλίου 2019. Κατά 
 την πραγματοποίηση της έρευνας, η Υπηρεσία της Επιτροπής συνοδεύτηκε από Λειτουργούς της 
 Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Β. Στις 11/06/2019, διεξήχθη αιφνίδια έρευνα στα γραφεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. 
 Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ για διερεύνηση 
 ενδεχομένου παράβασης του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 
 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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 Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ») από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (στο εξής ο «ΠΙΣ») και τα μέλη 
 αυτού, συμπεριλαμβανομένων των Επιστημονικών Εταιρειών καθώς και των Τοπικών Ιατρικών 
 Συλλόγων, σε σχέση με τις αποφάσεις και ενέργειές τους που αφορούν τη συμμετοχή τους ή μη 
 στο Γενικό Σύστημα Υγείας (στο εξής το «ΓεΣΥ») και ειδικότερα τις αποφάσεις και/ή ενέργειές τους, 
 με τις οποίες καλούν ή προτρέπουν ή συμβουλεύουν τα μέλη τους να μη συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. 

Γ. Στις 19/11/2019, διεξήχθη αιφνίδια έρευνα στα γραφεία του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων 
 Κύπρου. Η εν λόγω αιφνίδια επί τόπου έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας 
 της ΕΠΑ εναντίον του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των ναυτικών πρακτόρων- 
 μελών του για πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου για ενδεχόμενη σύμπραξη 
 από μέρους του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των ναυτικών πρακτόρων-μελών  
 του που αφορά σχετικές συμφωνίες ή/και αποφάσεις από μέρους τους για τον καθορισμό χρεώσεων 
 και δικαιωμάτων για υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων 
 Κύπρου, και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ. Στις 19/11/2019, διεξήχθη αιφνίδια έρευνα στα γραφεία της εταιρείας U.S.C. United Stevedoring 
 Company Limited και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου. Η εν λόγω αιφνίδια επί τόπου 
 έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΠΑ εναντίον της U.S.C. United 
 Stevedoring Company Limited και των ναυτικών πρακτόρων-μετόχων της για πιθανολογούμενες 
 παραβάσεις των άρθρων 3(1) για ενδεχόμενη σύμπραξη των ναυτικών πρακτόρων μέσω της  
 U.S.C. United Stevedoring Company Limited για τον καθορισμό τιμών και όρων σε σχέση με τις 
 υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία U.S.C. United Stevedoring Company Limited, καθώς και για 
 διακριτική τιμολόγηση των εν λόγω υπηρεσιών ή/και του άρθρου 6(1) του Νόμου αναφορικά με 
 τιμές και όρους καθώς και διακριτική τιμολόγηση στην παροχή στοιβαδορικών υπηρεσιών και των 
 άρθρων 101 ή/και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.5 Συνοπτική παρουσίαση των Αποφάσεων της Επιτροπής για 
 παραβάσεις του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου

Καταγγελία των κ.κ. Κ.Μ. και Α.Μ εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών 

(Ημερ. Απόφασης 12/03/2019)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 12 
Μαρτίου 2019, εξέδωσε την υπ' αριθμό 13/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι 
στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 
του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»), από μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουκλιών (εφεξής το 
«ΚΣΚ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία των κ.κ. Κ.Μ. και Α.Μ. ημερομηνίας 23/12/2015, εναντίον 
του ΚΣΚ, αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους του παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α) και (δ) και 
6(1)(α), (γ) και 6(2) του Νόμου.

Η Επιτροπή, με την απόφασή της ημερομηνίας 12/03/2019, έκρινε ότι το ΚΣΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση 
στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για οικιακή 
χρήση στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με 
τη συμπεριφορά του και την πρακτική τού καθορισμού αθέμιτων τιμών, που επέβαλλε προς τους 
καταγγέλλοντες, για την παροχή νερού για οικιστικούς σκοπούς εντός των Τουριστικών Αναπτύξεων 
στην κοινότητα Κουκλιών.

Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε ότι οι τιμολογήσεις του ΚΣΚ 
το 2015 στις οποίες επικεντρώνετο η καταγγελία, ήταν κατά πολύ υψηλότερες των προηγούμενων 
ετών. Μέσα από την οικονομική ανάλυση των στοιχείων του ΚΣΚ, στοιχειοθετήθηκε ότι το ΚΣΚ 
υπερτιμολογούσε την τουριστική περιοχή όχι μόνο με τις τιμολογήσεις του 2015, αλλά και του 2013 και 
του 2014, δηλαδή και με την προηγούμενη τιμολόγηση που ίσχυε, εφόσον για την τουριστική περιοχή 
οι χρεώσεις ήταν ιδιαιτέρως θψηλές, πέραν της δαπάνης, ήτοι 32%, 43% και 39% για τα έτη 2013, 2014 
και 2015, αντίστοιχα.

Ως αποτέλεσμα των χρεώσεων του ΚΣΚ, οι κάτοικοι των περιοχών Aphrodite Hills & Hapotami 
υπερτιμολογούνταν, ενώ η τιμολόγηση των κατοίκων του πυρήνα ήταν στις πρώτες κλίμακες τιμολό-
γησης, οι οποίες καθορίστηκαν κάτω του κόστους και αυτό παρατηρήθηκε τόσο στις οικονομικές 
καταστάσεις του ΚΣΚ για το 2013 όσο και για το 2014 και το 2015.

Επομένως, η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι υφίστατο υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ των δαπανών (κόστους) που έγιναν από το ΚΣΚ και της 
τιμής χρέωσης της υδατοπρομήθειας που επιβαλλόταν στους καταναλωτές των τουριστικών περιοχών 
και ότι, στη βάση των οικονομικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα από τα στοιχεία της 
έρευνας, το ποσοστό πλεονάσματος των εισπράξεων του ΚΣΚ ήταν «υπερβολικό».

Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι, οι τιμές χρέωσης του ΚΣΚ προς τις τουριστικές 
αναπτύξεις δεν ήταν εύλογες. Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε ότι η χρέωση του ΚΣΚ για 
την αγορά παροχής νερού στην τουριστική περιοχή Κουκλιών για το έτος 2015, που αφορούσε η 
καταγγελία, ήταν υπερβολική και ως εκ τούτου, διαπιστώθηκε παράβαση από μέρους του ΚΣΚ του 
άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, 
προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, και 
λαμβάνοντας υπόψη της, τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της, καθώς και τις ελαφρυντικές 
περιστάσεις, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα:

Α. Υποχρέωσε το ΚΣΚ να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 
 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.

Β. Επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στο ΚΣΚ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1) 
 (α) του Νόμου, ανερχόμενο σε €78,889,28 (εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα 
 ευρώ και είκοσι οκτώ σεντ) και κάλεσε το ΚΣΚ, όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
 από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της καταβάλει στην Επιτροπή, το διοικητικό 
 πρόστιμο που του επεβλήθη.

Όσον αφορά τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) και (δ) και του άρθρου 6(1)(γ) και (2), η 
Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των ενώπιόν της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι, αυτές 
δεν στοιχειοθετούνται από μέρους του καταγγελλόμενου ΚΣΚ. 
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Καταγγελία της Golden Telemedia Limited εναντίον της MTN Cyprus Limited
(Ημερ. Απόφασης 29/03/2019)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της εξέδωσε την υπ' 
αριθμό 19/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του 
άρθρου 6(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο 
«Νόμος») από μέρους της MTN Cyprus Limited (εφεξής η «MTN»).

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία της Golden Telemedia Limited (εφεξής η «GT»), 
ημερομηνίας 15/09/2014, εναντίον της MTN, αναφορικά με πιθανολογούμενη από μέρους της 
παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου.

Η Επιτροπή, με την απόφασή της έκρινε ότι η ΜΤΝ ως πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατέχει 
δεσπόζουσα θέση όσον αφορά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, έναντι των συνδρομητών της, αλλά και 
έναντι των Παρόχων Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (στο εξής ο «Π-ΥΠΠ») που επιθυμούν 
να προσφέρουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης (στο εξής οι «ΥΠΠ») στους συνδρομητές της.

Οι Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που 
αφορούν τη μετάδοση πληροφορίας/περιεχομένου σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των 
οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω της χρέωσης των κλήσεων προς Κωδικούς Αριθμούς 
του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης. Οι υπηρεσίες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν (α) τις 
υπηρεσίες ηχητικής πληροφόρησης και (β) τις υπηρεσίες μηνυμάτων αξίας.

Η MTN από την αρχή της συνεργασίας της με την GT, ήτοι αρχές του 2005, αρνείτο να παράσχει στην 
GT υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων των Συνδρομητών Συμβολάιου κινητής τηλεφωνίας, διά της 
φραγής κλήσεων, προς Υπηρεσίες Ηχητικής Πληροφόρησης (στο εξής «ΥΗΠ»), με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η παροχή τέτοιων υπηρεσιών στους εν λόγω καταναλωτές (δηλαδή τους πελάτες της 
ΜΤΝ). Ειδικότερα, την περίοδο από το 2005 έως το 2007, οι συνδρομητές συμβολαίων της ΜΤΝ δεν 
είχαν πρόσβαση σε ΥΗΠ, ενώ από το 2007 έως και τον Ιούλιο 2015, η ΜΤΝ έθετε στους συνδρομητές 
συμβολαίων της περιορισμούς ως προς τη χρήση ΥΗΠ, αφού για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
εν λόγω υπηρεσίες έπρεπε να καταβάλουν το ποσό των €170 ως χρηματική εγγύηση. Η πλήρης άρση 
του περιορισμού που οδήγησε στην απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας, ως προκύπτει από τα στοιχεία 
του διοικητικού φακέλου, επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2015.

Ως αποτέλεσμα της απόφαση της MTN, την περίοδο 2005 έως και τις αρχές Ιουλίου 2015, να φράξει ή/
και να περιορίσει τις κλήσεις προς ΥΗΠ από τους κατόχους συνδρομητικής κινητής τηλεφωνίας της, 
η GT δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ΥΗΠ στους συνδρομητές συμβολαίου κινητής τηλεφωνίας της 
εταιρείας ΜΤΝ. Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της διάθεσης υπηρεσιών ΥΗΠ 
προς ζημιά των καταναλωτών, για περίοδο 10 ετών (από το 2005 έως το 2015). Η Επιτροπή, στη βάση 
των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου από 
μέρους της ΜΤΝ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, αποφάσισε να:

Α. Υποχρεώσει την ΜΤΝ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης του 
άρθρου 6(1)(β) του Νόμου στο μέλλον.

Β. Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΜΤΝ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 
6(1)(β) του Νόμου, ανερχόμενο σε €237,181.76 (διακόσια τριάντα επτά χιλιάδες, εκατόν ογδόντα ένα 
ευρώ και εβδομήντα έξι σεντ).

Καταγγελία από το Θέατρο Ένα εναντίον του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ)

(Ημερ. Απόφασης 27/08/2019)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της προβλε-
πόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, εξέδωσε την υπ' αριθμό 
42/2019 Απόφασή της, με την οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 
6(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος»), από 
μέρους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (εφεξής ο «ΘΟΚ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία που υπέβαλε το Θέατρο Ένα ενώπιον της 
Επιτροπής, ισχυριζόμενο ότι, «ο ΘΟΚ, εκμεταλλευόμενος τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει, ελέγχει 
τα οικονομικά των θεάτρων, καθώς κρίνει και αποφασίζει το ύψος των χορηγιών στο κάθε θέατρο, 
ανεξαρτήτως κριτηρίων που καθορίζει η αγορά, αλλά με κριτήρια τα οποία θέτει μονομερώς και χωρίς 
έλεγχο».

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή επεσήμανε ότι ο ΘΟΚ είναι αρμόδιος για την έγκριση και διανομή 
χορηγιών προς τα ελεύθερα θέατρα, με τα οποία ο ίδιος είναι ανταγωνιστής στην αγορά παραγωγής 
και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων και πως, δια της διττής του ιδιότητας ως αρμοδίου για την 
παροχή/διανομή χορηγιών και ταυτόχρονα της δραστηριοποίησής του στη σχετική αγορά παραγωγής 
και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων, νοθεύει τον ανταγωνισμό, καταχρώμενος τη δεσπόζουσά 
του θέση. Αυτό διότι είναι σε θέση να επιλέγει ο ίδιος τον βαθμό της οικονομικής ισχύος των άμεσων 
ανταγωνιστών του στην αγορά, χωρίς αυτός να υφίσταται οποιονδήποτε ουσιαστικό έλεγχο για τις 
δικές του παραστάσεις. Η Επιτροπή σημείωσε ειδικότερα ότι, ενώ ο ΘΟΚ διαμοιράζει χορηγίες προς τα 
ελεύθερα θέατρα και σχήματα ανά παράσταση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία προβλέπονται 
στο σχέδιο Θυμέλη, ο ίδιος λαμβάνει χρηματοδότηση χωρίς κάποιο αντίστοιχο έλεγχο. Μάλιστα, η 
χρηματοδότηση που λαμβάνει ο ΘΟΚ δεν είναι ανά παράσταση, αλλά, όπως προέκυψε από τα στοιχεία 
της έρευνας της υπόθεσης, είναι για όλη τη λειτουργία του.

Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι η αρμοδιότητα του ΘΟΚ να διαμοιράζει χορηγίες στα ελεύθερα 
θέατρα του δίνει την περαιτέρω δυνατότητα να αποκτά πληροφόρηση για τους ανταγωνιστές του την 
οποία δεν θα είχε σε διαφορετική περίπτωση.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η Επιτροπή κατέληξε ότι πλήττεται ο ανταγωνισμός στην αγορά της 
παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων, καθώς ο ΘΟΚ παγιώνει τη δεσπόζουσα θέση 
του χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα μόνο της δραστηριοποίησής του στη σχετική αγορά σύμφωνα με 
τους όρους του ανταγωνισμού, αλλά και διότι ο ΘΟΚ είναι σε θέση να ορίζει την οικονομική ισχύ των 
ανταγωνιστών του, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις χορηγίες που αυτός διαμοιράζει.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου από 
μέρους του ΘΟΚ, καθώς προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του 
στη σχετική αγορά ως αποτέλεσμα της διττής του ιδιότητας ως αρμοδίου για την εφαρμογή του 
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σχεδίου Θυμέλη και ως δραστηριοποιούμενου στην αγορά παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών 
παραστάσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι δεν απέδειξε ότι τυγχάνει εξαίρεσης βάσει του 
Άρθρου 7 του Νόμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, 
προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, και 
λαμβάνοντας υπόψη της τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της, καθώς και τις ελαφρυντικές 
περιστάσεις, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε:

• Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου, σε σχέση με την εκ 
 μέρους του ΘΟΚ καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του στη σχετική αγορά 
 ως αποτέλεσμα της διττής του ιδιότητας ως αρμοδίου για την εφαρμογή του σχεδίου Θυμέλη  
 και ως δραστηριοποιούμενου στην αγορά παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων 
 στην Κυπριακή Δημοκρατία, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους τριακοσίων σαράντα δύο 
 χιλιάδων, διακοσίων είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε σεντ (€342.221,35).

• Να καλέσει τον ΘΟΚ όπως, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας 
 απόφασης, καταβάλει το εν λόγω χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται συνολικά σε τριακόσιες 
 σαράντα δύο χιλιάδες, διακόσια είκοσι ένα ευρώ και τριάντα πέντε σεντ (€342.221,35).

• Να υποχρεώσει τον ΘΟΚ να παύσει άμεσα τη διαπιστωθείσα παράβαση και να τον διατάξει να 
 αποφύγει στο μέλλον την επανάληψη παρόμοιων πρακτικών.

Καταγγελία της εταιρείας K.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM HENKEL 
LTD

(Ημερ. Απόφασης 04/10/2019)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της 
προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της 
ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, εξέδωσε την υπ' αριθμό 53/2019 απόφασή της στο πλαίσιο της 
καταγγελίας της εταιρείας Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM-Henkel Ltd.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από την εταιρεία 
Κ.A.C. Constantinides Trading Ltd εναντίον της εταιρείας GPM Henkel Ltd για παραβάσεις του περί 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 
41(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόμος»).

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων ομόφωνα αποφάσισε ότι οι εταιρείες Henkel 
και Henkel AG & Co. KGaA με τις πράξεις ή/και παραλείψεις τους, ενέργησαν κατά παράβαση του 
άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β' της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ε.Ε. (εφεξής η «ΣΛΕΕ»), εκμεταλλευόμενες καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση που 
κατέχουν στην σχετική αγορά με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραγωγή ή η διάθεση των σχετικών 
προϊόντων, ήτοι χονδρική πώληση απορριμματικών πλυντηρίου βαρέως τύπου, στην αγορά προς ζημιά 
των καταναλωτών.

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια στο πλαίσιο της αρχής της 
αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(i) και 

42(1) του Νόμου 13(Ι)/2008, τη φύση, τη βαρύτητα/σοβαρότητα τη διάρκεια της παράβασης, τις 
ελαφρυντικές περιστάσεις και τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου αποφάσισε να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, 
καθώς και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β' της ΣΛΕΕ, στην Henkel AG & Co. KGaA, αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον (jointly and severally) με την GPM-Henkel Ltd, ανερχόμενο σε €3.302.000 (τρία 
εκατομμύρια τριακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ).

H Επιτροπή ομόφωνα υποχρέωσε τις εταιρείες GPM Henkel Ltd και Henkel AG & Co. KGaA να αποφύγουν 
οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθώς και του 
αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. β' της ΣΛΕΕ, στο μέλλον.

Καταγγελία του κ. Κ. Κ. εναντίον του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς

(Ημερ. Απόφασης 14/10/2019)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 14 
Οκτωβρίου 2019, εξέδωσε την υπ' αριθμό 56/2019 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι 
στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 
του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») από μέρους του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκινοτριμιθιάς 
(εφεξής το «ΚΣΚ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία του κ. Κ.Κ., ημερομηνίας 22/04/2015, εναντίον του ΚΣΚ, 
αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους του παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α), 6(1)(β), 6(1)(γ) και 
6(2) του Νόμου.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της, έκρινε ότι το ΚΣΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά 
της παροχής υπηρεσιών υδατοπρομήθειας προς τους καταναλωτές για κτηνοτροφική χρήση στην 
κοινότητα Κοκκινοτριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά με τη 
συμπεριφορά και τις πρακτικές του, με τον καθορισμό αθέμιτων τιμών πώλησης που επέβαλλε προς 
τον καταγγέλλοντα για την παροχή νερού για κτηνοτροφικούς σκοπούς εντός των διοικητικών του 
ορίων.

Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε ότι οι τιμολογήσεις υδατο-
προμήθειας του ΚΣΚ που τέθηκαν σε ισχύ από την 01/01/2011 και ακολούθως, από την 01/01/2014  
(αν και μειωμένες), στις οποίες επικεντρώθηκε η καταγγελία, ήταν κατά πολύ υψηλότερες από αυτές 
των προηγούμενων ετών. Μέσα από την οικονομική ανάλυση των στοιχείων του ΚΣΚ στοιχειοθετήθηκε 
υπερτιμολόγηση της κτηνοτροφικής περιοχής με τις τιμολογήσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 
01/01/2011 και ακολούθως, από την 01/01/2014, καθότι για την κτηνοτροφική περιοχή οι χρεώσεις 
ήταν ιδιαιτέρως υψηλές, πέραν της σχετικής δαπάνης και συγκεκριμένα για τα έτη 2011, 2012 και 2014, 
κατά τα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράβασης, ανήλθαν σε ποσοστά 41,72%, 34,57% και 34,57% 
αντίστοιχα.

Επομένως, η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι υφίστατο υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ των δαπανών (κόστους) που έγιναν από το ΚΣΚ και 
της τιμής χρέωσης της υδατοπρομήθειας που επιβαλλόταν στους καταναλωτές-κτηνοτρόφους της 
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κτηνοτροφικής περιοχής και ως εκ τούτου, στοιχειοθετήθηκε παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του 
Νόμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, 
προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου και 
λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της, καθώς και τις ελαφρυντικές 
περιστάσεις, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα:

Α. Υποχρέωσε το ΚΣΚ να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης του άρθρου 
 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.

Β. Επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στο ΚΣΚ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1) 
 (α) του Νόμου, ανερχόμενο σε €33,843.81 (τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ 
 και ογδόντα ένα σεντ) και κάλεσε το ΚΣΚ, όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από 
 την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της καταβάλει στην Επιτροπή το διοικητικό πρόστιμο 
 που του επεβλήθη.

Η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των ενώπιόν της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι οι 
κατ' ισχυρισμό παραβάσεις των άρθρων 6(1)(β), 6(1)(γ) και 6(2) του Νόμου δεν στοιχειοθετούνται από 
μέρους του καταγγελλόμενου ΚΣΚ. Όσον αφορά σε επιπρόσθετο ισχυρισμό που είχε προβάλει ο κ. 
Κ. Κ., ότι το ΚΣΚ κάνει λάθη στους μετρητές, η Επιτροπή, βάσει του άρθρου 35 του Νόμου, έκρινε ότι 
το εν λόγω ζήτημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και ως εκ τούτου, δεν εξετάσθηκε περαιτέρω.

3.6 Συνοπτική παρουσίαση Σημαντικών Αποφάσεων της Επιτροπής για 
  κοινοποιήσεις πράξεων συγκεντρώσεων

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 
Jabril Trading Co. Limited από την Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ 

(Ημερ. Απόφασης 17/07/2019)

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτέλεσε η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 
στην Επιτροπή στις 19/06/2019, 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 αφορούσε 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»). 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε 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 αποκτούσε το Πρατήριο Βενζίνης που βρίσκεται στην 
οδό Αγνοουμένων 15, στο Πεντάκωμο στη Λεμεσό και ανήκε στην εταιρεία Jabril και που λειτουργούσε 
με την εμπορική επωνυμία «Total Plus». Μετά την εξαγορά το Πρατήριο Βενζίνης θα εντασσόταν στο 
δίκτυο των πρατηρίων της ΕΠΚ και θα έφερε 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 €[………] και ο συνολικός κύκλος εργασιών του Στόχου ήταν €[………]. 

Σύμφωνα με τον 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.

2. Κατά παρέκκλιση του από την παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος, όταν η συγκέντρωση 
πραγματοποιείται με την απόκτηση τμημάτων μιας ή περισσότερων 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».

Στην εν λόγω περίπτωση, συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι ο όμιλος ΕΛΠΕ ως 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 επιχει-
ρήσεις 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 τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης 
αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που 
χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον 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.
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Το ζήτημα της ισχύος ενός νόμου είναι διακριτό ζήτημα από το ζήτημα της δυνατότητας εφαρμο-
γής των προνοιών του. Κατά το σκέλος που η διάκριση αυτή αφορά την εφαρμογή νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΕΕ), υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο αρ. 10 στην 
Πράξη Προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, η εφαρμογή του ενωσιακού κεκτημένου 
αναστέλλεται στις περιοχές εκείνες όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί 
αποτελεσματικό έλεγχο. Κατά το σκέλος που η διάκριση αφορά αμιγώς εθνική νομοθεσία (η οποία 
δηλαδή δεν εδράζεται σε νομοθέτημα της ΕΕ), αυτή ισχύει και θα πρέπει να εφαρμόζεται στην ολότητά 
της. Επί τούτου του σημείου, σημειώνεται ότι στο σύγγραμμα "Studies in European Public Law:  
thematic, national and post-national perspectives", σελ. 110 o Κωνσταντίνος Λυκούργος αναφέρει:

"[...] while the acquis is suspended in the areas where the Government does not exercise effective  
control, the laws of the Republic are not. These laws are applicable in the whole territory of the Re-
public, even though the authorities of the Republic are, in most cases, unable to apply them in the 
part of that territory where the Republic of Turkey exercises effective overall control.".

Η πτυχή της αδυναμίας εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας εξετάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο 
της Κύπρου. Στην απόφασή του στην υπόθεση Birinci ν Κυπριακή Δημοκρατία (Υπόθ. Αρ. 911/2004, 
ημερ. 14/02/2006) το Δικαστήριο, εξετάζοντας τη δυνατότητα εφαρμογής μίας αμιγώς εθνικής 
νομοθεσίας, κατέληξε ότι:

«Οι προϋποθέσεις που θέτουν οι όροι «φοιτητής» και «μόνιμος κάτοικος» είναι αδύνατο να ελεγχθούν/
διαπιστωθούν από τους καθ' ων η αίτηση λόγω της πραγματικής αδυναμίας διεξαγωγής ελέγχου 
στο κατεχόμενο μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκεται υπό την κατοχή των τουρκικών 
στρατευμάτων. Το κατά πόσο δηλαδή η αιτήτρια 2 πληρούσε ή όχι τις προϋποθέσεις των πιο πάνω 
όρων δεν ήταν υπό τις περιστάσεις δυνατόν να ελεγχθεί/διαπιστωθεί έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η 
εφαρμογή του νόμου. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί ότι δεν μπορούσε να διαπιστωθεί κατά πόσο η οικογένεια 
των αιτητών είχε τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο κατά τον κρίσιμο χρόνο. Όπως προκύπτει επίσης 
από την ερμηνεία του νόμου, η αιτήτρια 2 δεν έχει αποφοιτήσει από σχολείο μέσης εκπαίδευσης 
εγγεγραμμένου στην Κυπριακή Δημοκρατία με προγράμματα του επιπέδου που απαιτείται από τη 
σχετική νομοθεσία που ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Προβάλλεται συναφώς η θέση ότι «το απολυτήριο» 
που επισυνάφθηκε στην αίτηση για παροχή ειδικής χορηγίας δεν είναι απολυτήριο που έχει δοθεί από 
εγγεγραμμένο σχολείο μέσης εκπαίδευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία.».

Στη Γεώργιος Ματθαίου ν ΚΟΑΠ (Υπόθ. 845/2006, ημερ, 14/07/2008), όπου το ζήτημα αφορούσε 
την εφαρμογή ενωσιακής νομοθεσίας, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την Birinci, αναφέροντας:

«Η αναστολή επομένως του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου στα εδάφη εκείνα επί των οποίων η νόμιμη 
Κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει πρόσβαση για να ασκήσει αυτό τον αποτελεσματικό έλεγχο, ισχύει για 
όλους τους σκοπούς και συμπαρασύρει και περιπτώσεις όπως την παρούσα, εφόσον ο αιτητής επιδιώκει 
να λάβει πληρωμή για ιδιοκτησία του επί της οποίας δεν μπορούν να ασκηθούν αποτελεσματικοί 
έλεγχοι από τον αρμόδιο Οργανισμό, που είναι οι καθ' ων, ώστε, αφού ενταχθεί στις πρόνοιες της 
Κοινοτικής νομοθεσίας, να τύχει επιχορήγησης. Καμία ανισότητα δεν δημιουργείται από τον Νόμο 
ούτε από την ενέργεια των καθ' ων, εφόσον δεν συγκρίνονται όμοιες καταστάσεις, αλλά ανόμοιες.

Η επίπτωση του Πρωτοκόλλου επί δικαιωμάτων πολιτών έχει εξεταστεί και στην υπόθεση Mehmet 
Birinci κ.ά. ν. Δημοκρατίας, υπόθ. αρ. 911/04, ημερ. 14/02/2006, όπου κρίθηκε ορθή η θέση της 
Δημοκρατίας ότι λόγω της παρουσίας των στρατευμάτων κατοχής, η διεξαγωγή δέουσας έρευνας 
προς διαπίστωση της πραγματικής διεύθυνσης των εκεί αιτητών, με στόχο να ενταχθούν στις πρόνοιες 

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 [.....].

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη εξαγορά από την Hacι Ömer Sabancι Holding A.Ş, 
ενεργώντας μέσω της Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.S., μέσω μιας 100% θυγατρικής εταιρείας 
που θα συσταθεί στην Ισπανία), της Επιχείρησης Στόχου από την CEMEX S.A.B. de C.V.  

(Ημερ. Απόφασης 12/06/2019)

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 
στην Επιτροπή στις 30 Μαΐου 2019, από την εταιρεία Hacι Ömer Sabancι Holding A.S (στο εξής η 
«Sabanci Group»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, βάσει της οποίας η Hacι Ömer Sabancι Holding A.S, 
ενεργώντας μέσω της Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S. (στο εξής η «Cimsa») θα αποκτήσει την 
επιχείρηση λευκού τσιμέντου της CEMEX S.A.B. de C.V (στο εξής η «Cemex»), εξαιρουμένων μερικών 
στοιχείων. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον διοικητικό 
φάκελο της υπόθεσης, κατέληξε ότι:

Α. O παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Ομίλου Sabanci Group ήταν περίπου €[.....]1 για το έτος 2018, 
 ενώ ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Επιχείρησης Στόχου ήταν €[.....] για το έτος 2018. 

Β. Ο όμιλος Sabanci Group και η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής 
 Δημοκρατίας. 

Γ. Ο όμιλος Sabanci Group πραγματοποίησε κατά το οικονομικό έτος 2018, κύκλο εργασιών €[.....] στις 
 μη ελεγχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποίησε 
 κατά το οικονομικό έτος 2018 κύκλο εργασιών €[.........] στην Κύπρο στην αγορά προμήθειας λευκού 
 τσιμέντου. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή του Νόμου είναι το γεωγραφικό πεδίο 
εφαρμογής του. Όπως προκύπτει από τη συνδυαστική εφαρμογή του όρου «Δημοκρατία» του 
άρθρου 2 και των σωρευτικών προϋποθέσεων του άρθρου 3(2), το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι 
ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αρμοδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να νομοθετεί για το 
σύνολο της επικράτειάς της δεν επηρεάζεται από τις συνέπειες που παράγει η τουρκική εισβολή, η 
παρουσία τουρκικών στρατευμάτων και η αδυναμία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο στις περιοχές που κατέχονται από τα στρατεύματα αυτά. Το πρώτο 
συμπέρασμα που εξάγεται από τη θέση αυτή είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος έχει 
τη νομοθετική αρμοδιότητα για το σύνολο της επικράτειάς της και ότι η κυπριακή νομοθεσία ισχύει 
στο σύνολο της επικράτειας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.
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του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου του 1996, θεωρούμενοι ως φοιτητές, μόνιμοι κάτοικοι 
Κύπρου, δεν ήταν δυνατή. Παρόμοια, στην απόφαση Orses κ.ά. ν. Δημοκρατία, υπόθ. αρ. 2408/06, 
ημερ. 31/01/08, απορρίφθηκε προσφυγή με την οποία ζητείτο η ακύρωση απορριπτικού αιτήματος 
των καθ' ων για την παραχώρηση ειδικής χορηγίας για φοιτητές, ενόψει του ότι η ειδική αυτή χορηγία 
καταβάλλεται σε κάθε οικογένεια που έχει τη μόνιμη διαμονή της στην Κύπρο και έχει τέκνο φοιτητή.

Εφόσον όμως η διαμονή των αιτητών δεν ήταν στις περιοχές που ελέγχονταν από το κράτος, και δεν 
μπορούσε αυτή να ελεγχθεί κρίθηκε ότι ορθά το αίτημά τους είχε απορριφθεί. Στην απόφαση έγινε 
και πάλι αναφορά ότι στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει δημιουργηθεί μια 
υποτελής διοίκηση, παράνομη που στερεί το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου.».

Εφαρμόζοντας τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι ο Νόμος ισχύει για όλη την επικράτεια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής του στις περιοχές και/ή 
σε σχέση με τις περιοχές που δεν βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αδυναμία εφαρμογής του Νόμου αυτού καθιστά αδύνατο τον έλεγχο 
της κοινοποιηθείσας προς την Επιτροπή πράξης.

Με βάση τα στοιχεία και δεδομένα του διοικητικού φακέλου, η κοινοποιηθείσα πράξη εμπίπτει μεν 
στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, αλλά ο Νόμος αυτός δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι έχει τη γενική και συμφυή, με την ιδιότητά της ως όργανο διοικητικού 
δικαίου, εξουσία να διατυπώνει τη βούλησή της με την έκδοση διοικητικής πράξης, όπως προβλέπει 
το άρθρο 3 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Ν. 158(Ι)/1999.

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι ο Νόμος ισχύει για όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ωστόσο, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής του στις περιοχές και/ή σε σχέση με τις περιοχές 
που δεν βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η αδυναμία εφαρμογής του Νόμου αυτού καθιστά αδύνατο τον έλεγχο της κοινοποιηθείσας προς την 
Επιτροπή πράξης.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή καταγράφει επιπρόσθετα το ακόλουθο απόσπασμα από την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο είναι σχετικό με την μη τήρηση των διαδικασιών και προϋποθέσεων 
που προβλέπει η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας:

"Περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία σε σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούν 
παράνομα λιμάνια στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Οι σχετικοί περιορισμοί έχουν επιβληθεί με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που εκδόθηκε στις 03/10/1974 και το οποίο κηρύττει κλειστά τα λιμάνια της Αμμοχώστου, 
του Καραβοστασίου και της Κερύνειας για όλα τα σκάφη.

Το σχετικό Διάταγμα υιοθετήθηκε στη βάση του άρθρου 25 του Περί Κανονισμού Λιμένων Νόμου 
(τώρα άρθρο 15(1) του Περί της Αρχής Λιμένων Νόμου 38 του 1973, όπως έχει τροποποιηθεί από τον 
Νόμο 28 του 1979).

Το άρθρο 15(2) του Νόμου 38/73 προβλέπει για τις σχετικές κυρώσεις τα εξής: 

«Ο κυβερνήτης και/ή ο ιδιοκτήτης του σκάφους, το οποίο καταπλέει ή αναχωρεί από λιμάνι το οποίο 
είναι κλειστό για τέτοιο σκάφος ή εισέρχεται ή παραμένει εκεί κατά παράβαση Διατάγματος υπό την 
παράγραφο (1) θα είναι ένοχος αδικήματος και θα υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα επτά χιλιάδες και ογδόντα έξι ευρώ (€17.086) ή σε 
αμφότερες τις ποινές, και στην περίπτωση που το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, 
το Δικαστήριο που ασχολείται με την υπόθεση έχει την εξουσία να διατάξει τη διαγραφή του από το 
Κυπριακό Νηολόγιο».

Οι ανωτέρω περιορισμοί επεβλήθησαν με σκοπό να στηριχθεί και διατηρηθεί η κυριαρχία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω στα λιμάνια και αγκυροβόλιά της και λόγω του ότι δεν μπορούσε πλέον 
να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή που ο τουρκικός στρατός κατέχει παράνομα 
από το 1974.”

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της κοινοποιηθείσας 
προς την Επιτροπή πράξης.

Σε παρόμοια πράξη συγκέντρωσης και συγκεκριμένα στην υπόθεση αναφορικά με την εξαγορά της 
εταιρείας OMV Petrol Ofisi Holding A.S. από την εταιρεία VIP Turkey Enerji A.S.2, η Επιτροπή, στην 
απόφασή της κατέληξε ότι ο Νόμος ισχύει για όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, 
υπήρχε αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής του στις περιοχές και/ή σε σχέση με τις περιοχές που 
δεν βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η αδυναμία εφαρμογής του Νόμου αυτού καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της συγκεκριμένης 
κοινοποιηθείσας προς την Επιτροπή πράξης.

Ως εκ των ανωτέρω, και στη βάση της προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με αρ. 10/2017, η 
Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της κοινοποιηθείσας προς αυτή 
πράξης. 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών  
Pedona Investments Ltd και Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Κατασκευής Κονσερβών - 
Παλίρροια Σουλιώτης Α.Ε. από την VNK Capital Ltd

(Ημερ. Απόφασης 18/03/2019)

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 
στην Επιτροπή στις 4 Μαρτίου 2019, από την εταιρεία VNK Capital Ltd (εφεξής η «VNK»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση ελέγχου εκ μέρους της VNK και του κου ΚΣ (εφεξής 
ο «ΚΣ») στις εταιρείες PEDONA INVESTMENTS LIMITED (εφεξής η «PEDONA») και στην ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ- ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. 
(εφεξής η «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ»). 

2 Απόφαση: ΕΠΑ 10/2017, 10/04/2017, Αναφορικά με τη εξαγορά της εταιρείας OMV Petrol Ofisi Holding A.S. από την εταιρεία 
 VIP Turkey Enerji A.S.
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Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον 
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 υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών 
της PEDONA ημερομηνίας 08/02/2019 και Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ 
ημερομηνίας 08/02/2019. Βάσει των δύο συμφωνιών, η VNK θα αποκτήσει το [.....]% του συνολικού 
εκδοθέντος κεφαλαίου της PEDONA και της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ αντιστοίχως.

Η μετοχική δομή της PEDONA με την ολοκλήρωση των Συμφωνίας Αγοραπωλησίας:

• κος ΚΣ: [.....]%

• VNK: [.....]%

• κα ΚΣ: [.....]%

• VS Equity Investment Holding Limited 3 [.....]%

Η μετοχική δομή της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ με την ολοκλήρωση των Συμφωνίας Αγοραπωλησίας:

• κος ΚΣ: [.....]%

• VNK: [.....]%

• κα ΚΣ: [.....]%

• κο ΒΣ 4 [.....]%

Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης θα ολοκληρωθεί σε τρείς πράξεις ως ακολούθως:

Α. Αγορά του […..]% του συνολικού εκδοθέντος κεφαλαίου της PEDONA από την VNK.

Β. Αγορά του […..]% του συνολικού εκδοθέντος κεφαλαίου της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ από την VNK.

Γ. Μετά την ολοκλήρωση των πράξεων (α) και (β) οι συμμετέχουσες, θα προχωρήσουν βάσει της 
 Συμφωνίας Μετόχων σε μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ στην PEDONA (με τρόπο ώστε 
 να διατηρηθεί η μετοχική δομή της PEDONA ως ανωτέρω).

Με δεδομένο ότι, ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο επί των συναλλαγών και/ή πράξεων που επιφέρουν 
μόνιμες αλλαγές στη δομή των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσο η 
γνωστοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και ότι πληρούνται τα κριτήρια 
που τίθενται στο άρθρο 3 του Νόμου που θα εξετασθούν πιο κάτω και ως εκ τούτου εμπίπτει εντός 
του πεδίου εφαρμογής του Νόμου.

Η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, 
όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου καθότι:

Α. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα €3.500.000 ευρώ, 
 για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος συνολικός κύκλος εργασιών της VNK για το έτος 
 2017 ήταν €[.....] και ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του ΚΣ μέσω της Ενεργειακή 
 Τσελεπή ΜΕΠΕ ήταν €[.....]. Η PEDONA είχε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους €[.....] για το έτος 2017 
 και η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ €[.....].

Β. Ο συνολικός κύκλος εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας της VNK για το έτος 2017 ήταν 
 €[.....], ο οποίος προήλθε από τόκους σε δάνεια που πραγματοποίησε η VNK σε εταιρείες εγγε- 
 γραμμένες στην Κύπρο. Η Ενεργειακή Τσελεπή ΜΕΠΕ, την οποία ελέγχει ο ΚΣ, δεν δραστηριο- 
 ποιείται στην Κύπρο και ούτε και η PEDONA δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Ο συνολικός κύκλος 
 εργασιών της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ εντός της επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ανήλθε στις €[.....],  
 ο οποίος προήλθε από πωλήσεις έτοιμου φαγητού και κονσέρβες.

Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, η VNK δεν δραστηριοποιείται στον τομέα παρασκευής έτοιμου 
και/ή κονσερβοποιημένου φαγητού και είναι απλά μια επενδυτική εταιρεία. Τα μέρη σημειώνουν ότι 
δεν είναι σαφές ένεκα της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της 
εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και βάσει ποιων κριτηρίων μπορούν να θεωρηθούν οι επενδυτικές 
δραστηριότητες που διεξάγει και τα εισοδήματα που εισπράττει από τις επενδύσεις τις ότι συνιστούν 
κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην Κύπρο βάσει των προνοιών του Νόμου. 

Η Επιτροπή, σχετικά με τη φύση των δραστηριοτήτων της VNK, τον κύκλο εργασιών της εντός 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και βάσει ποιων κριτηρίων μπορούν να θεωρηθούν οι επενδυτικές 
δραστηριότητες που διεξάγει και τα εισοδήματα που εισπράττει από τις επενδύσεις της ότι συνιστούν 
κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην Κύπρο βάσει των προνοιών του Νόμου, αντλεί καθοδήγηση 
από την Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 
95/01), στην οποία αναφέρεται ότι:

“(196.....ο γενικός κανόνας είναι ότι ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται στον τόπο όπου βρίσκεται ο 
πελάτης. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι ο κύκλος εργασιών πρέπει να καταλογίζεται στον τόπο όπου 
διεξάγεται ανταγωνισμός με εναλλακτικούς προμηθευτές. Ο τόπος αυτός είναι κατά κανόνα επίσης ο 
τόπος όπου πρέπει να εκτελεσθεί η χαρακτηριστική πράξη βάσει της εκάστοτε σύμβασης, δηλαδή ο 
τόπος όπου όντως παρέχεται η υπηρεσία ή παραδίδεται το προϊόν.

(210)....

Για τη γεωγραφική κατανομή του κύκλου εργασιών μεταξύ της Κοινότητας και των επιμέρους κρατών 
μελών εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο. 
Εκεί διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών καταλογίζεται στο υποκατάστημα ή το τμήμα που είναι 
εγκατεστημένο στην Κοινότητα ή στο κράτος μέλος που εισπράττει τα εν λόγω έσοδα.”

Τo άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον 
έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων αναφέρει τα ακόλουθα:

«5(3)(α)...The turnover of a credit or financial institution in the Community or in a Member State shall 
comprise the income items, as defined above, which are received by the branch or division of that 
institution established in the Community or in the Member State in question, as the case may be;»

3 Η εταιρεία VS Equity Investment Holding Limited (τέως PALLIRIA HOLDING LIMITED) ελέγχεται από τον κο ΒΣ που θα κατέχει 
 το 12% στην ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των μετοχών βάσει των δύο συμφωνιών Αγοραπωλησίας.

4 Ο κος ΒΣ ελέγχει την εταιρεία VS Equity Investment Holding Limited η οποία θα κατέχει το 12% στην PEDONA μετά την 
 ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων των μετοχών βάσει των δύο συμφωνιών Αγοραπωλησίας.
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Στην προκειμένη περίπτωση, η ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ πραγματοποίησε το 2017 εντός της επικράτειας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών ο οποίος ανήλθε στις €[.....] και προήλθε από πωλήσεις 
έτοιμου φαγητού και κονσέρβες. Η VNK, που είναι επενδυτική εταιρεία, πραγματοποίησε κύκλο 
εργασιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ανέρχεται στις €[.....] και προήλθε από τόκους 
σε δάνεια που πραγματοποίησε η εταιρεία σε εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο. Οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχει η VNK και είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, δεν πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κύπρο, αλλά στο εξωτερικό καθότι δεν 
εισπράττουν από δραστηριότητες των ιδίων ή θυγατρικών τους εταιρειών στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, 
ούτε ο ΚΣ, αλλά ούτε και η PEDONA πραγματοποιούν κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως εκ τούτου, η εν λόγω συγκέντρωση δεν αποτελεί πράξη μείζονος σημασίας καθότι ο συνολικός 
κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας οι συμμετέχουσες στην 
παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν ανέρχεται σε €3.500.000 και δεν ικανοποιείται η τρίτη 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 τον φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης 
αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που 
χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με τον Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι η υπό αναφορά 
συγκέντρωση δεν τηρεί τα κριτήρια του άρθρου 3(2)(ιιι) του Νόμου, αφού ο συνολικός κύκλος εργασιών 
των εμπλεκομένων εταιρειών στην Κυπριακή επικράτεια δεν υπερβαίνει τα €3.500.000.

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22(α) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει 
ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ή/και στην έννοια 
της συγκέντρωσης. 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Blue Cir-
cle Engineering Ltd από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ μέσω της Hellenic Petroleum Cyprus Holding 
(HPCH) Ltd  

(Ημερ. Απόφασης 22/04/2019)

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 
στην Επιτροπή στις 11/02/2019, 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»).

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»). 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιόν της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στον 
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 
15/01/2019 (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ της HPCH, ως ο αγοραστής και των μετόχων της Blue Circle, 
κου Άρη Πολυκάρπου και κα. Ελπινίκης 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 αξιολόγησή 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.

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 πραγ-
ματοποίησε 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.
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Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 
συμβατότητας 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.

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 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 οποιονδήποτε 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 οποιονδήποτε αποκλεισμό ανταγωνιστών της 
Blue Circle από την πρόσβασή 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 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.
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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:

• ΕΠΚ [5-10]%

• 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, Syner-
gas 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 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 μέγεθός τους ή και το μέγεθος της ζήτησής 
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 ζήτησής 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 μεγέθους της ζήτησής 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 δυνατότητά 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 ζήτησής 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 κτλ.). 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 δυνατότητά 
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 
εισαγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης του υγραερίου. Περαιτέρω, και έστω και αν το υγραέριο 
διαφοροποιείται από τις άλλες πηγές ενέργειας λόγω της ξεχωριστής σύνθεσής του, του τρόπου 
διάθεσής του (χύμα ή εμφιαλωμένο), της αποθήκευσης και μεταφοράς του, η τιμή πώλησής 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 αντα-
γωνιστές 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).
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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 οποια-
δήποτε 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 σύμφωνα με τον 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. 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης 
αλεύρων και υποπροϊόντων της Εταιρεία Εμπόρων & Βιομηχάνων Σίτου από την Σάββας Χ' Γιωρκής 
και Υιοί Λτδ

(Ημερ. Απόφασης 08/04/2019)

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε 
στην Επιτροπή στις 3 Ιανουαρίου 2019, από την εταιρεία Σάββας Χ' Γιωρκής και Υιοί Λτδ (εφεξής ο 
«Αγοραστής»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση της επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης αλεύρων και 
υποπροϊόντων της Εταιρείας Εμπόρων & Βιομηχάνων Σίτου Λτδ (εφεξής ο «Στόχος») από τον Αγοραστή.

Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 08/04/2019, αφού εξέτασε την ενώπιόν της γραπτή 
έκεθεση της Υπηρεσίας, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και την κύρηξε 
συμβατή με τη λειτουργία τού ανταγωνισμού στην αγορά.
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4.1 Παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού  
 στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση χρονιάς, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου κατέθεσε τις απόψεις της 
για σειρά ζητημάτων και θεμάτων που άπτονται του τομέα του Ανταγωνισμού και απασχόλησαν τις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Ακολουθεί συνοπτικός κατάλογος με τις συμμετοχές της Επιτροπής στις 
συνεδρίες των διάφορων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κατά το υπό επισκόπηση έτος:

• Στις 26/03/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
 και Τουρισμού με θέμα «Η αύξηση της τιμής των καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και 
 στον Κύπριο πολίτη γενικότερα».

• Στις 16/04/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με 
 θέματα, «Ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης στη 
 Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019», «Ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή  
 Νόμος του 2019» και «Ο περί Γεωργικής Ασφαλίσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019».

• Στις 02/10/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με θέμα «Ο περί της 
 Δημιουργίας και Διατήρησης Μητρώου Εγγραφής Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμος του 2019».

• Στις 15/10/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
 και Τουρισμού με θέμα «Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού Αποκλεισμού 
 Νόμος του 2019».

• Στις 04/11/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού 
 με θέμα «O περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμος του 2019».

• Στις 05/11/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
 και Τουρισμού με θέμα «Ο περί της Αντιμετώπισης του Αδικαιολόγητου Γεωγραφικού Αποκλεισμού 
 Νόμος του 2019».

• Στις 06/11/2019, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
 Διοικήσεως με θέμα «Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ειδικότερα: 
 Οι υπερβολικές τιμές των τραπεζών και τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που αυτές 
 δημιουργούν».

4.2 Γνωμοδοτήσεις

Η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 23(2)(ιβ) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 
2008 και 2014, έχει την εξουσία να παρέχει γνωμοδοτήσεις σε θέματα της αρμοδιότητάς της προς 
φορείς του Δημοσίου. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ενεργώντας στο πλαίσιο αυτών 
των εξουσιών της, κλήθηκε σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις να δώσει τη γνώμη της σε διάφορα 
θέματα που άπτονται του Δικαίου του Ανταγωνισμού, πράγμα το οποίο και έπραξε. Επισημαίνεται ότι 
οι απόψεις της Επιτροπής είναι γενικές σε ό,τι αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού και δεν αναφέρονται 
σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που κρίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου 
και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ»), ούτε δεσμεύουν την 
Επιτροπή σε υπάρχουσες ή μελλοντικές διαδικασίες και υποθέσεις. 

Επιπλέον, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού και της εξέτασης 
των αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό από τη θέσπιση νόμων και διατάξεων, συνέδραμε μέσω 
του γνωμοδοτικού της έργου παρέχοντας προς διάφορους φορείς του δημοσίου, είτε μετά από 
συγκεκριμένα αιτήματα είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας αριθμό γνωμοδοτήσεων. Απόψεις και συστάσεις 
έχουν δοθεί και στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων για αριθμό προσχεδίων νομοσχεδίων, καθώς 
και γνωμοδοτήσεις προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με αριθμό θεμάτων και νομοθεσιών 
που ήταν ενώπιόν της. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ADVOCACY)
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Η σημασία των διεθνών σχέσεων για την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι συνδεδεμένη 
με το όραμά της να αποτελέσει μια δυναμική Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία συμπορεύεται 
με τις διεθνείς πρακτικές και προάγει τις αρχές ανταγωνισμού σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η 
συμμετοχή των στελεχών της Υπηρεσίας σε ομάδες εργασίας είναι από τους βασικότερους τρόπους 
συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής και συνδιαμόρφωσης των πολιτικών ανταγωνισμού, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της, προς όφελος της αγοράς. Η ενεργός συμμετοχή και 
συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.1/2003.

5.1 Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
 Δικτύου Ανταγωνισμού

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 (Directors General Meeting)

 Στις 26 Ιουνίου 2019 και στις 26-27 Νοεμβρίου 2019, η Πρόεδρος της Επιτροπής συμμετείχε στις 
 Συναντήσεις των Προέδρων Αρχών Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθησαν στις 
 Βρυξέλλες. 

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Η Διευθύντρια, οι Ανώτεροι Λειτουργοί και οι Λειτουργοί της Υπηρεσίας κατά το υπό ανασκόπηση 
 έτος, συμμετείχαν σε συναντήσεις των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού.

5.2 Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια

• EUROPEAN COMPETITION DAY

 Στις 4 Απριλίου 2019, η Πρόεδρος της Επιτροπής και μία Ανώτερη Λειτουργός της Υπηρεσίας της ΕΠΑ 
 έλαβαν μέρος στο European Competition Day, που διεξήχθη στην Ρουμανία από την αντίστοιχη 
 Αρχή Ανταγωνισμού.

• EUROPEAN COMPETITION AUTHORITIES ANNUAL MEETING 2019

 Στις 6&7 Μαρτίου 2019, η Πρόεδρος της Επιτροπής συμμετείχε στην Ετήσια Συνάντηση των Ευρω- 
 παϊκών Αρχών Ανταγωνισμού που διεξήχθη στην Χάγη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
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