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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26/05/2017, από τις εταιρείες Hellenic Tzilalis 

(Cyprus) Ltd (στο εξής η «Hellenic Tzilalis») και G4S Secure Solutions (Cyprus) Ltd 

(στο εξής η «G4S»), 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, οι εταιρείες 

Hellenic Tzilalis και G4S θα δηµιουργήσουν την επιχείρηση T.I.S. Total Integrated 

Services Ltd (στο εξής η «T.I.S.» ή η «Νέα Εταιρεία»).  



Οι συµµετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• H T.I.S. (ή όπως το όνοµα αυτής εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου) 

θα είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης η οποία θα δραστηριοποιείται στην 

παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (Facility 

Management Services). 

• Η Hellenic Tzilalis είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νό-

µους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και οι κύριες δραστηριότητες της επιχείρη-

σης είναι η προσφορά υπηρεσιών καθαρισµού, υπηρεσιών διαχείρισης χει-

ραµαξών αποσκευών στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου και η διαχείριση 

αποβλήτων. 

•  Η G4S είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας ως προνοεί ο περί 

Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόµος του 2007, παρο-

χή υπηρεσιών ασύλου και τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιασµού µετ-

ρητών. 

Στις 29/05/2017, ο Υπουργός Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 

ενηµερώθηκε µε σχετική επιστολή αναφορικά µε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 

στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόµου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

την 01/06/2017, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόµου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η 

«Υπηρεσία»), αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς 

την Επιτροπή µε ηµεροµηνία 23/08/2017, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογηµένη 

της γνώµη ως προς το συµβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης µε τη λειτουργία του 

ανταγωνισµού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύµφωνα µε τον Νόµο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόµος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγµατοποιείται στη βάση της Συµφωνίας 

Μετόχων ηµεροµηνίας 14/03/2017 για τη σύσταση νέας εταιρείας, παροχής 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων (Facility Management 



Services), ήτοι της T.I.S.. Σύµφωνα µε τη Συµφωνία Μετόχων, το µετοχικό κεφάλαιο 

της Νέας Εταιρείας θα ανήκει κατά 50% στη G4S και κατά 50% στη Hellenic Tzilalis.  

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, και αφού προέβη στην αξιολόγηση τους µε 

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

καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(β) του Νόµου καθότι η T.I.S. αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία θα 

ελέγχεται από τις Hellenic Tzilalis και G4S, που θα εκπληρώνει µόνιµα όλες τις 

λειτουργείες µιας αυτόνοµης οικονοµικής οντότητας. 

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 2015, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Hellenic Tzilalis 

ανήλθε σε [.…]1
 και της G4S για το 2015 ανήλθε σε […..] (ως η προϋπόθεση του 

άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόµου). 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Hellenic Tzilalis διεξάγει 

εµπορικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που 

ανήλθε το 2015 σε […..]. Η G4S, διεξάγει δραστηριότητες εντός της επικράτειας της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε κύκλο εργασιών που ανήλθε το 2015 σε […..].  

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 ∆ηµοκρατία 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. 

                                                             
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 [....]. 

 



Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισµό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συµβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης µε την 

ανταγωνιστική αγορά, εφαρµόζοντας τα δεδοµένα που λαµβάνονται υπόψη για τον 

καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής 

αγοράς, ως αυτά διαλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου. 

Η κοινή επιχείρηση T.I.S. θα δραστηριοποιείται στις ολοκληρωµένες υπηρεσίες 

διαχείρισης εγκαταστάσεων οι οποίες συνιστούν ένα ευρύ φάσµα διαφόρων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών που µπορούν να προσφερθούν σε ένα πελάτη. Το 

πακέτο υπηρεσιών που µπορεί να προσφερθεί σε ένα πελάτη διαφέρει ανάλογα µε 

τις ανάγκες και απαιτήσεις του ίδιου του πελάτη.  

Οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις ασχολούνται, µεταξύ άλλων, µε την παροχή σε 

πελάτες τους, υπηρεσιών οι οποίες εµπίπτουν στο φάσµα των υπηρεσιών 

διαχείρισης εγκαταστάσεων. Συγκεκριµένα, η Hellenic Tzilalis παρέχει υπηρεσίες 

καθαρισµού καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, ενώ η G4S παρέχει 

υπηρεσίες φύλαξης δυνάµει του περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών 

Ασφάλειας Νόµου. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετικές αγορές προϊόντος/υπηρεσίας ορίζονται οι αγορές 

παροχής 1) τεχνικών υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων οι οποίες διαχωρίζονται 

σε α) Hard FM και β) ενέργειας, και 2) υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων 

γενικής φύσης οι οποίες διαχωρίζονται σε α) υπηρεσίες καθαρισµού, β) catering, γ) 

υπηρεσίες γραφείου, δ) υποστηρικτικές υπηρεσίες, ε) κέντρο εξυπηρέτησης 

πελατών, στ) υπηρεσίες ασφάλειας και ζ) FM Compliance. Επιπρόσθετα, η 

Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας για όλες τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε οριζόντια επικάλυψη, καθότι δεν θα µεταφερθούν 

δραστηριότητες των ιδρυτικών της εταιρειών στη Νέα Εταιρεία. Σηµειώνεται ότι όσον 

αφορά τις υπηρεσίες καθαρισµού, το µέρος της επιχείρησης της G4S το οποίο 

ασχολείτο µε υπηρεσίες καθαρισµού έχει πωληθεί στη Hellenic Tzilalis, οπότε δεν 

τίθεται θέµα οριζόντιας επικάλυψης. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων είναι συµπληρωµατικές καθώς απευθύνονται προς 

τους ίδιους πελάτες. 

Κάθετη σχέση προκύπτει µεταξύ της Νέας Εταιρείας και των υπηρεσιών που θα 

παρέχουν οι ιδρυτικές εταιρείες σε αυτήν. Ακολουθεί πίνακας στον οποίο 



καταγράφονται οι δραστηριότητες που θα παρέχονται από τις ιδρυτικές στη Νέα 

Εταιρεία: 

Σχετική αγορά G4S Hellenic Tzilalis 

Υποστηρικτικές 

υπηρεσίες 

[…..] […..] 

Υπηρεσίες καθαρισµού […..] […..] 

Catering  […..] […..] 

Υπηρεσίες ασφάλειας […..] […..] 

Υπηρεσίες γραφείου […..] […..] 

Hard FM […..] […..] 

Ενέργειας […..] […..] 

Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα µερίδια αγοράς των ιδρυτικών εταιρειών στις πιο πάνω 

σχετικές αγορές στις οποίες προκύπτει κάθετη σχέση, διαπιστώνει ότι υφίσταται 

επηρεαζόµενη αγορά για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας καθότι το µερίδιο της 

G4S στην εν λόγω σχετική αγορά η οποία συνδέεται κάθετα µε τις δραστηριότητες 

της Νέας Εταιρείας ανήλθε σε [30-40%] το 2015. 

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

σύµφωνα µε τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 19 του Νόµου.  

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

και εκτίµησε ιδιαίτερα τη θέση των συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην επηρεαζόµενη 

αγορά, τη διάρθρωση της αγοράς, τη χρηµατοοικονοµική δύναµη των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προµήθειας, τις τάσεις 

προσφοράς και ζήτησης, την αναµενόµενη ανάπτυξη της ζήτησης, τους φραγµούς 

εισόδου και τα συµφέροντα των καταναλωτών.  

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 ∆ηµοκρατία ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ιδίως 



ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόµενες αγορές. 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι η προτεινόµενη πράξη δεν δύναται να οδηγήσει σε 

οποιαδήποτε ουσιαστικό περιορισµό του ανταγωνισµού, ενόψει κυρίως των πιο 

κάτω:  

(α) Το µερίδιο αγοράς της G4S ανέρχεται σε [20-30%] στην αγορά παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας αλλά βάση των στοιχείων της κοινοποίησης, το εν 

λόγω µερίδιο πιθανόν να µειωθεί. 

(β) Τα εµπλεκόµενα µέρη θα συνεχίσουν να δέχονται ουσιαστική 

ανταγωνιστική πίεση από αριθµό ανταγωνιστών µετά την προτεινόµενη 

πράξη καθώς υπάρχει σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης αριθµός 

ανταγωνιστών στη σχετική αγορά.  

(γ) Υπάρχουν χαµηλοί φραγµοί για είσοδο στην αγορά παροχής υπηρεσιών 

ασφάλειας.  

(δ) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων δύναται να συµβάλει 

στην τεχνική και οικονοµική πρόοδο µε ενδεχόµενο η συµβολή αυτή να είναι 

προς το συµφέρον των καταναλωτών. 

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

οδηγήσει σε οποιαδήποτε ανησυχία για τον ανταγωνισµό στην αγορά παροχής 

υπηρεσιών ασφάλειας στην Κύπρο.  

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 το Νόµο, κατέληξε στην οµόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτηµα δηµιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Νόµου, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφασίζει να µην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά.   
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