
1 / 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 83/2021 

      Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.044 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της 

VLPG PLANT Ltd από την YUGEN LIMITED και τη συγχώνευση των 

δραστηριοτήτων της που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τα 

αντίστοιχα τμήματα επιχειρήσεων των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, 

Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd, τα οποία έχουν ήδη 

συγχωνευθεί μέσω της VLPG PLANT Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 15 Δεκεμβρίου 2021 

 

 



2 / 100 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 9/7/2021, από τις εταιρείες YUGEN LIMITED (εφεξής η 

«YUGEN») και VLPG PLANT Ltd (εφεξής η «VLPG»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο 

«Νόμος»). Σημειώνεται πως στις 25/10/2021 οι νομικοί εκπρόσωποι των εμπλεκομένων 

μερών ενημέρωσαν την Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») ότι από τις 

14/10/2021 η YUGEN μετονομάστηκε σε  EKO LOGISTICS Ltd (εφεξής η «EKO 

LOGISTICS»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την απόκτηση του 32% του μετοχικού κεφαλαίου της VLPG 

και την συγχώνευση των δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (εφεξής ο 

«Όμιλος ΕΛΠΕ»), μέσω της EKO LOGISTICS, αναφορικά με την αποθήκευση και 

διαχείριση υγραερίου με τις μελλοντικές δραστηριότητες της VLPG, η οποία δεν έχει ακόμα 

ξεκινήσει τη λειτουργία της, αλλά βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης των αποθηκευτικών 

χώρων της στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και στην οποία έχουν ήδη συγχωνευτεί τα 

αντίστοιχα τμήματα των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd (εφεξής η «PHL»), 

Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ  Λτδ (εφεξής η «SYN») και Intergaz Ltd (εφεξής η 

«ΙΝΤ»).Οι PHL, SYN και INT συλλογικά αναφέρονται ως οι «ιδρυτικές Εταιρείες VLPG» και 

μαζί με την EKO LOGISTICS θα αναφέρονται ως οι «Εταιρείες»). 

Επειδή το περιεχόμενο της κοινοποίησης δεν ήταν πλήρες σε σχέση με τις πρόνοιες του 

Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου, η Υπηρεσία ενημέρωσε περί τούτου τα εμπλεκόμενα μέρη τα 

οποία απέστειλαν τα στοιχεία που απαιτούνταν στις 26/07/2021, στις 10/8/2021 και στις 

8/9/2021. Ως εκ τούτου, η ημερομηνία έναρξης της προβλεπόμενης από το άρθρο 23 του 

Νόμου προθεσμίας, ήταν η 9/9/2021. 

Κατά την υποβολή της κοινοποίησης συγκέντρωσης καταβλήθηκε και το προβλεπόμενο 

τέλος κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου1.   

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 

23/07/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Στις 12/07/2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων 

του άρθρου 16 του Νόμου.  

 
1 Σημειώνεται ότι έχει παρέλθει η προθεσμία των πέντε ημερών μέσα στην οποία η τράπεζα ενημερώνει την 
Υπηρεσία για οποιοδήποτε πρόβλημα στο ξεκαθάρισμα της επιταγής για το τέλος κοινοποίησης, χωρίς καμία 
ειδοποίηση από την τράπεζα. 
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Η Υπηρεσία διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και σε γραπτή της έκθεση ημερομηνίας 

14/09/2021(εφεξής η «Γραπτή Έκθεση»), κατέγραψε την αιτιολογημένη της γνώμη ως προς 

το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.  

H Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/09/2021, αφού έλαβε υπόψη 

τη Γραπτή Έκθεση της Υπηρεσίας, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία βρίσκονται 

στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ομόφωνα διαπίστωσε ότι η υπό αναφορά 

συγκέντρωση εμπίπτει στο Νόμο και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 

συμβατότητά της με την ανταγωνιστική αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να 

κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης, στη βάση του άρθρου 22(1)(γ) του Νόμου, 

δίδοντας σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία. 

Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των προνοιών του άρθρου 23(1)(β) του Νόμου, με 

επιστολή της ημερομηνία 20/09/2021 ενημέρωσε τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής. 

Στις 21/09/2021, η Επιτροπή ενημέρωσε την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας για την προαναφερόμενη απόφαση της. 

Στις 21/09/2021, αναρτήθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής προς 

ενημέρωση του κοινού για την απόφαση της να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης. 

Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12(2) τέλος διαδικασίας πλήρους διερεύνησης 

καταβλήθηκε στις 22/09/2021.  

Λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία καταβολής του προβλεπόμενου από το Νόμο ποσού 

για έναρξη της πλήρης διερεύνησης, επισημαίνεται ότι η ημερομηνία λήξης της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 27(2) του Νόμου προθεσμίας για υποβολή από την 

Υπηρεσία της έκθεσης ευρημάτων προς την Επιτροπή είναι η 22/11/2021 και η ημερομηνία 

λήξης της προβλεπόμενης προθεσμίας για διαβίβαση της απόφασης της Επιτροπής προς 

τις συμμετέχουσες σύμφωνα με το άρθρο 29(1) του Νόμου, είναι η 22/12/2021. 

Η Υπηρεσία στα πλαίσια διεξαγωγής της πλήρους διερεύνησης και στη βάση του άρθρου 

25, απέστειλε ερωτηματολόγια στο Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας 

(εφεξής το «ΥΕΕΒ»), σε πελάτες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, σε τρίτες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς καθώς και στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 

Η Υπηρεσία στις 30/09/2021 απέστειλε επιστολή στην VLPG και στον Όμιλο ΕΛΠΕ 

καλώντας τους όπως σε περίπτωση υποβολής προτεινόμενων δεσμεύσεων, αποστείλουν 

τα στοιχεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παράρτημα IV του Νόμου. 

Η Υπηρεσία αφού ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή της πλήρους έρευνας της συγκέντρωσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου, υπέβαλλε έκθεση στην οποία 

κατέγραψε τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της κατά πόσο οι αμφιβολίες που τέθηκαν 
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από την Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 16/09/2021 είχαν αρθεί ή δύνανται να 

αρθούν. 

Η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σε συνεδρία της που 

πραγματοποιήθηκε στις 26/11/2021, κατόπιν διεξαγωγής της πλήρους διερεύνησης, 

εξέτασε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και την έκθεση ευρημάτων 

που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία στη βάση του άρθρου 27 του Νόμου αναφορικά με τις 

αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν σε σχέση με τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε όλα τα σχετικά 

έγγραφα ομόφωνα αποφάσισε ότι παρέμεναν αμφιβολίες οι οποίες δεν είχαν αρθεί. 

Συγκεκριμένα, οι αμφιβολίες της Επιτροπής εστιάζονταν στο γεγονός ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ 

κατέχει τα οικόπεδα 25 και 26 και με την προτεινόμενη συγκέντρωση θα δραστηριοποιηθεί 

στο οικόπεδο 35 της VLPG.  Σύμφωνα με το ΥΕΕΒ, τα τεμάχια 24, 25, 26. 34 και 35,  με 

βάση  το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού, προορίζονται για την χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων υγραερίου και το ΥΕΕΒ προτίθεται να τηρήσει τις πρόνοιες του 

χωροταξικού σχεδίου, δηλαδή στην εν λόγω περιοχή θα επιτρέπεται μόνο η χωροθέτηση 

εγκαταστάσεων υγραερίου. Λαμβάνοντας υπόψη τους φραγμούς εισόδου στις σχετικές 

αγορές και το γεγονός ότι η VLPG θα κατέχει σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην αγορά 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η Επιτροπή κατά την συνεδρία της ημερομηνίας 

26/11/2021 ομόφωνα αποφάσισε ότι συνεχίζουν να υφίστανται αμφιβολίες ως προς την 

οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου λόγω της κατοχής 

από την ΕΚΟ LOGISTICS των οικοπέδων 25 και 26, στον καθορισμένο από το ΥΕΕΒ χώρο 

για χρήση σχετικά με το υγραέριο. Ως εκ τούτου, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει σε 

συνεδρία της τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις EKO LOGISTICS και VLPG όπως 

παρουσιαστούν στα πλαίσια της προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής 

Οι EKO LOGISTICS και VLPG παρουσιάστηκαν ενώπιον της Επιτροπής σε συνεδρία της 

ημερομηνίας 8/12/2021 όπου και συζητήθηκαν τα σχετικά θέματα. 

Στη συνέχεια, οι EKO LOGISTICS και VLPG απέστειλαν επιστολές ημερομηνίας  

13/12/2021 και 14/12/2021 αναφορικά με δεσμεύσεις τις οποίες προτίθενται να αναλάβουν 

με σκοπό την άρση των αμφιβολιών ως το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με 

τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ απέστειλε 

επιστολές ημερομηνίας 10/12/2021 και 13/12/2021 αναφορικά με επιπρόσθετες δεσμεύσεις 

που η ίδια προτίθεται να αναλάβει. 
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II. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υπό εξέταση συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: 

 

Α. VLPGPLANTLTD 

Η VLPG PLANT Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η VLPG βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης τερματικού σταθμού 

υγραερίου στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και στην οποία έχουν ήδη συγχωνευτεί τα 

αντίστοιχα τμήματα υγραερίου των εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, Συνεργατική 

Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd(οι Ιδρυτικές Εταιρείες).  

Η κύρια δραστηριότητα της VLPG είναι η κατασκευή, διαχείριση και λειτουργία τερματικού 

αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου, συντήρησης κυλίνδρων καθώς και φόρτωση 

υγραερίου σε βυτιοφόρα όπως επίσης και η κατασκευή αγωγού μεταφοράς υγραερίου από 

τα πλοία στη στεριά. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του τερματικού αποθήκευσης, η 

VLPG  θα παρέχει τις υπηρεσίες της στις εταιρείες μετόχους ή/και σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις αυτών καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στις αγορές διάθεσης  υγραερίου για την αποθήκευση και 

διαχείριση υγραερίου, την συντήρηση και εμφιάλωση κυλίνδρων υγραερίου καθώς και τη 

φόρτωση υγραερίου σε βυτιοφόρα.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των εμπλεκομένων μερών ημερομηνίας 8/9/2021 μετά από 

σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας, η VLPG θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται δύο είδη 

υγραερίου, (α) υγραέριο κίνησης και (β) υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός 

κίνησης). Η Εταιρεία θα διαθέτει τα εν λόγω προϊόντα είτε σε κυλίνδρους είτε χύμα. Το 

υγραέριο θέρμανσης προσφέρεται σε κυλίνδρους ή χύμα ενώ το υγραέριο κίνησης μόνο 

χύμα. 

Σημειώνεται ότι η VLPG δεν θα έχει ιδιοκτησία του υγραερίου ούτε θα εμπορεύεται 

οποιοδήποτε προϊόν και ότι η μόνη της ιδιότητα θα είναι η ιδιότητα του αποθηκευτή και 

διαχειριστή υγραερίου. Η ιδιοκτησία του προϊόντος στις αποθήκες της VLPG θα παραμένει 

στον κάθε πελάτη της ξεχωριστά. 

 

Petrolina (Holdings) Public Ltd (PHL) 

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με του 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εταιρεία είναι δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. H εταιρεία PHL, μέσω του ομίλου της, διεξάγει τις ακόλουθες 

κύριες δραστηριότητες: 
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(i) εισαγωγή και εμπορία ελαφρών και βαρέων προϊόντων πετρελαίου, υγραερίου, 

μηχανέλαιων και λιπαντικών,  

(ii) ανεφοδιασμό αεροσκαφών και  

(iii) αποθήκευση, διαχείριση, μεταφορά και εμπορία των προϊόντων πετρελαιοειδών, 

υγραερίου και λιπαντικών. 

(iv)παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων υγραερίου σε επαγγελματικούς / 

βιομηχανικούς πελάτες, οι εγκαταστάσεις αυτές μισθώνονται στον πελάτη νοουμένου ότι ο 

πελάτης αγοράζει υγραέριο από την PHL. Στην περίπτωση τερματισμού ο εξοπλισμός ο 

οποίος μπορεί να αφαιρεθεί επιστρέφεται στην PHL και ο υπόλοιπος χρεώνεται στον 

πελάτη. Η PHL δεν παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης υγραερίου για οικιακούς σκοπούς. Η 

εγκατάσταση για οικιακούς σκοπούς παρέχεται από μεταπωλητές με τους οποίους 

συνεργάζεται. Η παρούσα δραστηριότητα αναφέρθηκε στις απαντήσεις των εμπλεκομένων 

μερών ημερομηνίας 26/7/2021 σε σχετικό ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας.  

Η εταιρεία έχει επίσης επενδύσεις σε εταιρεία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα  και σε ακίνητη 

περιουσία για εκμετάλλευση στην Κύπρο. 

Οι συνδεδεμένες/θυγατρικές εταιρείες της PHL δραστηριοποιούνται στον ανεφοδιασμό 

αεροσκαφών και την αποθήκευση αεροπορικού καυσίμου, με εξαίρεση την εταιρεία P&S 

LPG Gas Ltd. Η P&S LPG Gas Ltd ανήκει στην PHL κατά 50% (το υπόλοιπο 50% ανήκει 

στη SYN)και συστάθηκε το 2009 με σκοπό τη δημιουργία σταθμού αποθήκευσης υγραερίου 

στην επαρχία Πάφου. Η μόνη δραστηριότητα της P&S LPG Gas Ltd είναι η αποθήκευση και 

η διαχείριση υγραερίου χύμα εντός του σταθμού αποθήκευσης για τον ανεφοδιασμό των 

βυτιοφόρων οχημάτων που διανέμουν υγραέριο στην επαρχία Πάφου.  Οι Διοικητικοί 

Σύμβουλοι της πιο πάνω εταιρείας είναι οι κύριοι Ντίνος Λευκαρίτης (PHL) και Γιάννης 

Αθανασίου (SYN). Διευθυντής (manager) στην P&S LPG Gas Ltd είναι ο κ. Νίκος Σουτζής 

(SYN). 

Οι θυγατρικές / συνδεδεμένες εταιρείες της PHL είναι οι ακόλουθες: 

          Πίνακας 1 

Όνομα εταιρείας Ποσοστό  συμμετοχής 

(έμμεση ή άμεση) 

Δραστηριότητα Χώρα 

PPT Aviation 

Services Ltd 

50% 

33,3%(δικαίωμα 

ψήφου) 

Ανεφοδιασμός 

αεροσκαφών στα 

αεροδρόμια Λάρνακας 

και Πάφου 

 

Κύπρος 
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Petrolina Aviation 

Ltd 

100% Ανενεργή Κύπρος 

7 LPG Gas Ltd  

50% 

Η αποθήκευση και η 

διαχείριση υγραερίου 

χύμα εντός του 

σταθμού 

αποθήκευσης. 

 

Κύπρος 

Ελληνική Εταιρεία 

Αεροπορικών 

Καυσίμων Α.Ε. 

εμπορευόμενη υπό 

το διακριτικό τίτλο 

HafCo. 

24,5% 

33,3% (δικαίωμα 

ψήφου) 

Ανεφοδιασμός 

αεροσκαφών σε 

αεροδρόμια της 

Ελλάδας 

 

 

Ελλάδα 

Lca Aviation 

Fueling System Ltd 

 

40% 

Αποθήκευση 

αεροπορικού 

καυσίμου στο 

αεροδρόμιο Λάρνακας 

 

Κύπρος 

Petrolina Terminals 

Ltd 

 

100% 

Παροχή υπηρεσιών 

αποθήκευσης και 

διαχείρισης καυσίμων 

στην περιοχή Βόλου, 

Ελλάδα. 

 

Κύπρος 

P.W. Bunkering 

Services (East 

Med) Ltd 

 

100% 

Αδρανής εταιρεία, 

μητρική της ΣΙΛΚ ΟΙΛ 

Α.Ε. 

 

Κύπρος 
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ΣΙΛΚ ΟΪΛ Α.Ε.  

 

100% 

Αποθήκευση υγρών 

καυσίμων μέσω 

ιδιόκτητων τερματικών 

σε Σάμο και Χανιά, 

καθώς και στην 

εμπορία 

πετρελαιοειδών στην 

ελληνική επικράτεια 

μέσω δικτύου 

πρατηρίων με το 

εμπορικό σήμα Silk 

Oil. 

 

 

Ελλάδα 

Petrolina Bayfront 

Ltd 

100% Ανάπτυξη γης. Κύπρος 

 

Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ (SYN) 

Η Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ είναι συνεργατική εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 

σύμφωνα με του νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριοι μέτοχοι της οποίας είναι η 

Συνεργατική Εταιρεία ΣΠΕΑΛ ΛΤΔ με ποσοστό 64,6% και η Συνεργατική Εταιρεία 

Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) με 35,4%.Η μοναδική θυγατρική / 

συνδεδεμένη εταιρεία της SYN είναι η: 

       Πίνακας 2 

Όνομα εταιρείας Ποσοστό  

συμμετοχής (έμμεση 

ή άμεση) 

Δραστηριότητα Χώρα 

P&S LPG GAS 

LTD 

 

50% 

Η αποθήκευση και η 

διαχείριση υγραερίου χύμα 

εντός του σταθμού 

αποθήκευσης. 

 

Κύπρος 

 

Η SYN δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, διαχείριση και διανομή εμφιαλωμένου και 

χύμα υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις ημερομηνίας 26/7/2021 των εμπλεκομένων μερών σε ερωτηματολόγιο της 

Υπηρεσίας, η SYN  δραστηριοποιείται στην αγορά πώλησης και εγκατάστασης εξοπλισμού 
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υγραερίου καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης (maintenance Services) μετά 

από την πώληση αυτών. Η εγκατάσταση υγραερίου αποτελείται από τα κύλινδρα υγραερίου 

ή το ντεπόζιτο υγραερίου  όπως επίσης  από δίκτυο σωληνώσεων, εξαρτήματα υγραερίου, 

εξοπλισμό ασφαλείας και πολλά άλλα. 

Η SYN παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων τροφοδοσίας 

υγραερίου σε πελάτες της εταιρείας. Η SYN δεν παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης 

υγραερίου για οικιακούς σκοπούς παρά μόνο παραχωρεί την δεξαμενή υγραερίου, και για 

την οποία λαμβάνει ένα ποσό ως δικαίωμα χρήσης, νοουμένου ότι οι πελάτες 

προμηθεύονται το υγραέριο από την SYN. Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κυριότητα 

της δεξαμενής παραμένει στην εταιρεία για λόγους ασφάλειας περισσότερο και 

συντήρησης. Όσον αφορά επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγραερίου, αυτές γίνονται από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και για τις οποίες γίνεται αξιολόγηση του όγκου 

αγορών του πελάτη σε μετρικούς τόνους υγραερίου και ανάλογα γίνεται χρέωση ή 

παραχωρείται η δεξαμενή και ο εξοπλισμός για χρήση χωρίς χρέωση. Και σε αυτές τις 

περιπτώσεις η εγκατάσταση υγραερίου, εξοπλισμός και δεξαμενές, παραμένουν στην 

κυριότητα της εταιρείας. 

Τα προϊόντα στην εν λόγω αγορά συμπεριλαμβάνουν λέβητες / ατμολέβητες, καυστήρες, 

εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού, σωληνώσεων ρυθμιστών υγραερίου, αυτοματισμών 

ασφαλείας, δεξαμενές διασωλήνωσης / αποθήκευσης και εξαρτήματα υγραερίου. 

Η μοναδική συνδεδεμένη/θυγατρική εταιρεία της SYN είναι η P&S LPG Gas Ltd, η οποία 

της ανήκει κατά 50% (το υπόλοιπο 50% ανήκει στην PHL)και συστάθηκε το 2009 με σκοπό 

τη δημιουργία σταθμού αποθήκευσης υγραερίου στην επαρχία Πάφου για τον ανεφοδιασμό 

των βυτιοφόρων οχημάτων που διανέμουν υγραέριο στην επαρχία Πάφου. Η μόνη 

δραστηριότητα της P&S LPG Gas Ltd είναι η αποθήκευση και η διαχείριση υγραερίου χύμα 

εντός του σταθμού αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας [………]2. 

 

Intergaz Ltd 

Η Intergaz Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με του νόμους της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, η οποία ιδρύθηκε το 1973. Το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της INT ανήκε 

στον κ. Κυριάκο John Πιττάλη ο οποίος απεβίωσε στις 11.1.2012. Ως αποτέλεσμα, μέχρι οι 

μετοχές του να μεταβιβαστούν στους νόμιμους δικαιούχους του, αυτές κατέχονται υπό 

καθεστώς διαχείρισης.  

Η INT δραστηριοποιείται στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο υγραερίου και συγκεκριμένα 

ασχολείται με την εισαγωγή, αποθήκευση (σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις), εμφιάλωση και 

 
2 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο 
σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. 
Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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διανομή υγραερίου σε φιάλες και χύμα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις ημερομηνίας 26/7/2021 

των εμπλεκομένων μερών σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, η INT δραστηριοποιείται 

στην αγορά πώλησης και εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου καθώς και στην παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης (maintenance services) μετά από την πώληση αυτών. Η 

εγκατάσταση υγραερίου αποτελείται από τα κύλινδρα υγραερίου ή το ντεπόζιτο υγραερίου  

όπως επίσης  από δίκτυο σωληνώσεων, εξαρτήματα υγραερίου, εξοπλισμό ασφαλείας και 

πολλά άλλα. 

Τα προϊόντα στην εν λόγω αγορά συμπεριλαμβάνουν λέβητες / ατμολέβητες, καυστήρες, 

εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού, σωληνώσεων ρυθμιστών υγραερίου, αυτοματισμών 

ασφαλείας, δεξαμενές διασωλήνωσης / αποθήκευσης και εξαρτήματα υγραερίου. 

Συγκεκριμένα η ΙΝΤ, παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης υγραερίου και παροχής υπηρεσιών 

κυρίως σε πελάτες της εταιρείας, τα οποία αποτελούν μέρος της συμφωνίας για παροχή 

υγραερίου. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εισάγει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή 

υγραερίου στους καταναλωτές, πελάτες της εταιρείας και προσφέρει επίσης 

συμβουλευτικές και μηχανολογικές υπηρεσίες. Οι συμβουλευτικές και μηχανολογικές 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν την μελέτη και το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης 

και των ενεργειών που γίνονται για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας αποθήκευσης μετά 

την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων. Τα συνεργεία της ΙΝΤ ασχολούνται και εξυπηρετούν 

κυρίως το υφιστάμενο πελατολόγιο της εταιρείας και σε αρκετές περιπτώσεις για να 

καλυφθούν οι ανάγκες  της ΙΝΤ, η εταιρεία αγοράζει υπηρεσίες και επιπλέον εξοπλισμό από 

τρίτους (ιδιώτες με τεχνογνωσία στο αντικείμενο). Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός και/ή 

υπηρεσίες πωλούνται κατά κύριο λόγο σε συνεργάτες της ΙΝΤ και δύναται να πωληθούν 

απευθείας στις περιπτώσεις που η εταιρεία κερδίσει κάποιο διαγωνισμό/προσφορά η οποία 

περιλαμβάνει τις υπό αναφορά εγκαταστάσεις υγραερίου.    

Η συνδεδεμένη/θυγατρική εταιρεία Jomaro Ltd δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων, στη 

μεταφορά υγραερίου από το εξωτερικό στην Κύπρο μέσω πλοίων που ναυλώνονται προς 

όφελος της. Οι υπόλοιπες συνδεδεμένες/θυγατρικές εταιρείες της INT είναι κυρίως 

πλοιοκτήτριες εταιρείες ή δραστηριοποιούνται στη ναύλωση και διαχείριση πλοίων. 

Οι θυγατρικές / συνδεδεμένες εταιρείες της INT είναι οι ακόλουθες: 

Πίνακας 3 

Όνομα εταιρείας Ποσοστό  

συμμετοχής 

(έμμεση ή άμεση) 

Δραστηριότητα Χώρα 

Intergaz Energy Solutions Ltd 100% Κλιματισμός Κύπρος 

Intergaz Chartering Ltd 100% Ναύλωση πλοίων Κύπρος 
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Jomaro Ltd 100% Εμπορία υγραερίου 

σε διεθνές επίπεδο 

Κύπρος 

KJP Seagas Governor Ltd 100% Πλοιοκτήτρια εταιρεία Κύπρος 

KJP Seagas Major Ltd 100% Πλοιοκτήτρια εταιρεία Liberia 

Sea Partners Navigation Ltd 45% Διαχείριση πλοίων Κύπρος 

 

Β.EKO LOGISTICS LTD (πρώην Yugen) 

Η EKO LOGISTICS είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και  δραστηριοποιείται στην διαχείριση και λειτουργία τερματικού 

υγρών καυσίμων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης 

σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των καυσίμων. Ο σταθμός της EKO 

LOGISTICS δεν έχει εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου και δεν υπάρχουν πρόνοιες 

για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο τερματικός σταθμός αφορά μόνο υγρά καύσιμα. 

Η EKO LOGISTICS είναι εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα 

της ενέργειας στην Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. 

δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω των: Hellenic Petroleum Cyprus Holding (HPCH) LTD 

εταιρεία χαρτοφυλακίου με σκοπό την κατοχή επενδύσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ στην Κύπρο, 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ ( στο εξής η «ΕΠΚ») η οποία δραστηριοποιείται στη 

διάθεση, διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και υγραερίου σε εμπορικούς 

και βιομηχανικούς πελάτες, Blue Circle Engineering Ltd3 ( στο εξής η «Blue Circle»)   η 

οποία δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής διάθεσης / πώλησης υγραερίου χύμα όπως 

και με εγκαταστάσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν το υγραέριο (LPG) ως πηγή 

ενέργειας και η EKO LOGISTICS η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση και λειτουργία 

τερματικού υγρών καυσίμων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. 

Μέτοχοι του Ομίλου ΕΛΠΕ είναι η Pan European Oil & Industrial Holdings S.A (45,47%) και 

το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου (35,5%) ενώ το 

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

ιδιώτες επενδυτές.  

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΠΕ περιλαμβάνουν: 

 Εφοδιασμό, διύλιση και εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Λιανική εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 
3 Απόφαση της ΕΠΑ: 26/2019-Αρ. Φακέλου: 8.13.019.08 - 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. 
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 Παραγωγή και εμπορία χημικών / πετροχημικών. 

 Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. 

 Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Παραγωγή και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).  

 

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ 

Η ΕΠΚ δραστηριοποιείται στη διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών και 

υγραερίου σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που ελέγχεται από τις νόμιμες 

αρχές της. Η διάθεση και εμπορία υγρών καυσίμων καθώς και υγραερίου σε κυλίνδρους 

γίνεται μέσω ενός δικτύου 96 πρατηρίων με την εμπορική επωνυμία ΕΠΚ και μέσω 

ανεξάρτητων μεταπωλητών. Η διανομή και εμπορία υγραερίου χύμα γίνεται μέσω δικτύου 

διανομής με στόλο βυτιοφόρων που διαθέτει η εταιρεία ΕΠΚ και μέσω ανεξάρτητων 

μεταπωλητών.  

H ΕΠΚ επί του παρόντος διατηρεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου στη Λάρνακα, 

χωρητικότητας [………]. Σύμφωνα και σε εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας με την 

Κυπριακή Δημοκρατία, η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία της, στις 

εγκαταστάσεις στη Λάρνακα. 

 

Blue Circle Engineering Ltd 

Η Blue Circle δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής διάθεσης / πώλησης υγραερίου χύμα. 

Συγκεκριμένα ασχολείται με εξειδικευμένες εγκαταστάσεις συστημάτων που χρησιμοποιούν 

το υγραέριο (LPG) ως πηγή ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων και αναβαθμίσεων και 

συντηρήσεων υφιστάμενων εγκαταστάσεων), καθώς και με τη διανομή και εμπορία 

υγραερίου χύμα σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας που ελέγχεται 

από τις νόμιμες αρχές της. Η Blue Circle δεν δραστηριοποιείται στη διάθεση υγραερίου σε 

κυλίνδρους. Πιο συγκεκριμένα οι κύριες δραστηριότητες της Blue Circle είναι οι ακόλουθες:  

 Διάθεση/διανομή υγραερίου χύμα. 

 Μηχανικός σχεδιασμός συστημάτων τροφοδοσίας υγραερίου. 

 Πώληση και εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και σχετικού εξοπλισμού. 

 Πώληση και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν 

ως πηγή ενέργειας το υγραέριο.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις ημερομηνίας 26/7/2021 των εμπλεκομένων μερών σε 

ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, η Blue Circle δεν έχει εγκαταστάσεις εισαγωγής ή 
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αποθήκευσης υγραερίου. Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα προμηθεύεται υγραέριο 

χύμα από άλλες εταιρείες που εισάγουν υγραέριο και συγκεκριμένα την ΕΠΚ. Η Blue Circle 

θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της στη σχετική αγορά της λιανικής διάθεσης / πώλησης 

υγραερίου χύμα με βάση τις ιδίες ανάγκες που έχει σήμερα για την εξυπηρέτηση των 

πελατών της.   

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ είναι άμεσα ή  έμμεσα ο μοναδικός ή ο μέτοχος πλειοψηφίας των 

θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών που περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα με 

έλεγχο και άσκηση διοίκησης. Κάθε εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ διαθέτει το δικό της 

διοικητικό συμβούλιο και σχήμα διοίκησης, αλλά τα επενδυτικά προγράμματα, η 

χρηματοοικονομική διαχείριση και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί ελέγχονται κεντρικά από 

υπηρεσίες της μητρικής εταιρείας. 

Στην Κύπρο, εκτός από την EKO LOGISTICS και την ΕΠΚ, δραστηριοποιούνται επίσης οι 

πιο κάτω εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ: 

Πίνακας 4 

Όνομα 

εταιρείας 

Ποσοστό συμμετοχής 

(έμμεση ή άμεση) 

Δραστηριότητα Χώρα 

R.A.M. OIL 

CYPRUS LTD 

Το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου 

ανήκει στην εταιρεία Hellenic Petroleum 

International AG (εταιρεία 

εγγεγραμμένη στην Αυστρία) και είναι 

θυγατρική εταιρεία κατά 100% του 

Ομίλου ΕΛΠΕ. 

Η κύρια δραστηριότητα της 

οποίας είναι η πώληση 

πετρελαιοειδών στην λιανική 

εγχώρια αγορά μέσω των 

πρατηρίων που διαχειρίζεται 

όπως επίσης και η πώληση 

αεροπορικού καυσίμου σε 

αεροπορικές εταιρείες στα 

Κυπριακά αεροδρόμια.  

Κύπρος 

HELLENIC 

PETROLEUM 

CYPRUS 

HOLDING 

(HPCH) LTD 

100% του μετοχικού της κεφαλαίου 

ανήκει στην εταιρείαHellenic Petroleum 

International AG(εταιρεία 

εγγεγραμμένη στην Αυστρία) και είναι 

θυγατρική εταιρεία κατά 100% του 

Ομίλου ΕΛΠΕ. 

Εταιρεία χαρτοφυλακίου Κύπρος 

Blue Circle 

Engineering 

Ltd 

100% του μετοχικού της κεφαλαίου 

ανήκει στην εταιρεία HELLENIC 

PETROLEUM CYPRUS HOLDING 

Η κύρια δραστηριότητα είναι η 

εγκατάσταση συστημάτων 

που χρησιμοποιούν υγραέριο 

ως πηγή  ενέργειας 

Κύπρος 



14 / 100 

(HPCH) LTD και είναι θυγατρική 

εταιρεία κατά 100% του Ομίλου ΕΛΠΕ. 

(συμπεριλαμβανομένων και 

αναβαθμίσεων και 

συντηρήσεων υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων), καθώς και η 

διανομή και εμπορία 

υγραερίου χύμα. 

HELLENIC 

PETROLEUM 

SERBIA 

(HOLDINGS) 

LIMITED 

100% του μετοχικού της κεφαλαίου 

ανήκει στην εταιρεία Hellenic Petroleum 

International AG (εταιρεία 

εγγεγραμμένη στην Αυστρία) και είναι 

θυγατρική εταιρεία κατά 100% του 

Ομίλου ΕΛΠΕ. 

Η κύρια δραστηριότητα της 

οποίας είναι η κατοχή 

επενδύσεων (μετοχικού 

κεφαλαίου). 

Κύπρος 

HELLENIC 

PETROLEUM 

BULGARIA 

(HOLDINGS) 

LIMITED 

100% του μετοχικού της κεφαλαίου 

ανήκει στην εταιρεία Hellenic Petroleum 

International AG (εταιρεία 

εγγεγραμμένη στην Αυστρία) και είναι 

θυγατρική εταιρεία κατά 100% του 

Ομίλου ΕΛΠΕ 

Η κύρια δραστηριότητα της 

οποίας είναι η κατοχή 

επενδύσεων (μετοχικού 

κεφαλαίου). 

Κύπρος 

 

III. Το Ιστορικό της VLPG 

Οι Ιδρυτικές Εταιρείες (της VLPG, ήτοι PHL, INT,SYN) και η ΕΠΚ είχαν αρχικά αποφασίσει 

να προχωρήσουν με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από κοινού, ήτοι την VLPG, με 

σκοπό την μεταστέγαση των εγκαταστάσεων υγραερίου και των τεσσάρων εταιρειών από 

τη Λάρνακα στο Βασιλικό, μέσω της δημιουργίας κοινού τερματικού, και προς τούτο 

κοινοποίησαν την σκοπούμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή στις 23/11/2016. Με την 

απόφαση 35/20174 ημερομηνίας 28/7/2017, η Επιτροπή ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση 

υπό όρους και δεσμεύσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα τότε εμπλεκόμενα μέρη. Στις 

12/12/2017, οι εταιρείες Petrolina, Synergas και Intergaz ειδοποιήθηκαν ότι η EKO 

LOGISTICS αποφάσισε να αποχωρήσει από την σκοπούμενη κοινοπραξία και την εν λόγω 

συγκέντρωση, και ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα, μέσω των 

δικηγόρων της, ημερομηνίας 13/12/2017. 

Στις 18/5/2018 οι Ιδρυτικές Εταιρείες υπέβαλαν εκ νέου κοινοποίηση χωρίς την συμμετοχή 

της ΕΠΚ με σκοπό την δημιουργία από κοινού της VLPG. Ο σκοπός της «νέας» 

 
4 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT 
LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) PublicLtd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και IntergazLtd 
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κοινοποίησης ήταν ο ίδιος με της προηγούμενης κοινοποίησης η οποία λόγω της 

αποχώρησης της ΕΠΚ δεν υλοποιήθηκε. Με την απόφαση 49/20185 ημερομηνίας 

27/9/2018, η Επιτροπή ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση υπό όρους και δεσμεύσεις 

κατόπιν διαπραγματεύσεων με τις Ιδρυτικές Εταιρείες. Σημειώνεται ότι οι Εταιρείες δήλωσαν 

στην παρούσα κοινοποίηση ότι σε περίπτωση έγκρισης της συγκέντρωσης από την 

Επιτροπή, η EKO LOGISTICS προτίθεται να αναλάβει από πλευράς της τις εν λόγω 

Δεσμεύσεις6. 

Μετά την απόφαση της Επιτροπής 49/2018 οι Ιδρυτικές Εταιρείες προχώρησαν με τον 

υλοποίηση της συμφωνίας αρχίζοντας τις διαδικασίες ανέγερσης του τερματικού σταθμού 

υγραερίου της VLPG στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, ο οποίος θα δραστηριοποιείται 

στην αποθήκευση και διαχείριση του υγραερίου και των σχετιζόμενων με αυτό εργασιών 

όπως της εμφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών υγραερίου καθώς και της φόρτωσης του 

σε βυτιοφόρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης οι εργασίες ανέγερσης για την 

παραλαβή, αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο την 

τρέχουσα χρονική στιγμή και αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση περί τα τέλη του 

2021. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν αναφέρει στην κοινοποίηση ότι η πρώτη φάση της ανέγερσης 

του τερματικού σταθμού αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2021. Στην πρώτη 

φάση  συμπεριλαμβάνονται 3 δεξαμενές των 1000 μ.τ. η κάθε μια και μια δεξαμενή των 120 

μ.τ. για το υγραέριο κίνησης, δηλαδή σύνολο 3.120 μ.τ.. Στην δεύτερη φάση, θα 

κατασκευαστεί ακόμη 1 δεξαμενή των 1000 μ.τ. η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν 

το τέλος του Μαΐου 2022, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της 2ης φάσης τον Μάιο του 2022 

η συνολική χωρητικότητα θα είναι 4120 μ.τ.. Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα εμπλεκόμενα 

μέρη σε γραπτή δήλωση τους η οποία αποτελεί μέρος των απαντήσεων τους ημερομηνίας 

12/10/2021 σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, ανέφεραν ότι το χρονοδιάγραμμα της 

ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης λόγω των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην 

οικονομία θα μετακινηθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022. 

Όπως προαναφέρθηκε, στις 9/7/2021 οι εταιρείες ΥUG νυν EKO LOGISTICS και VLPG 

υπέβαλαν κοινοποίηση αναφορικά με την απόκτηση από τη EKO LOGISTICS μετοχικού 

κεφάλαιού της VLPG και την συγχώνευση των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΕΠΚ μέσω 

της EKO LOGISTICS που αφορούν την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τις 

μελλοντικές δραστηριότητες της VLPG, και στην οποία έχουν ήδη συγχωνευτεί τα 

αντίστοιχα τμήματα των εταιρειών PHL, SYN  και ΙΝΤ. 

 
5 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT 
LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) PublicLtd, SynergasLtd και IntergazLtd. 
6 Βλέπε παράγραφο 3.(β)(8) σελ. 7-8 της Κοινοποίησης. 
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Στις 16/9/2021 η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κινήσει διαδικασία πλήρους 

διερεύνησης, στη βάση του άρθρου 22(1)(γ) του Νόμου. 

 

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών 

ημερομηνίας 2/06/2021 (εφεξής η «Συμφωνία»), μεταξύ των εταιρειών PHL, SYN και INT 

ως οι Πωλητές και της EKO LOGISTICS ως ο Αγοραστής. 

H συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί στη βάση απόκτησης μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο 

της VLPG από την EKO LOGISTICS, η οποία θα αποκτήσει μετοχές και συγκεκριμένα 

ποσοστό 32% (το οποίο συνυπολογίζεται στη βάση των συνήθων, Τάξης Α και 

εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών που θα κατέχονται από τη ΕΚΟ LOGISTICS), στο 

μετοχικό κεφάλαιο της VLPG με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας. 

Βάσει της Συμφωνίας, οι δραστηριότητες του τμήματος που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και διαχείρισης του υγραερίου της EKO LOGISTICS θα συγχωνευτούν με τα 

αντίστοιχα τμήματα των Ιδρυτικών Εταιρειών, τα οποία ήδη έχουν συγχωνευτεί μέσω της 

VLPG7. Ως αποτέλεσμα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης, η VLPG θα δραστηριοποιείται 

στην αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου και των σχετιζόμενων με αυτό εργασιών όπως 

της εμφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών υγραερίου καθώς και της φόρτωσης του σε 

βυτιοφόρα για τις Εταιρείες (PHL, SYN, INT, και EKO LOGISTICS). 

H Επιτροπή διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής οι Ιδρυτικές Εταιρείες καθώς και η EKO 

LOGISTICS διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην περιοχή διυλιστηρίων στη 

Λάρνακα και τους οποίους θα εγκαταλείψουν στην βάση Διατάγματος του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Οι Εταιρείες δεν μπορούν να μετακινηθούν από τον χώρο, σύμφωνα με το 

προαναφερόμενο διάταγμα, εκτός εάν προηγηθεί η ανέγερση και λειτουργία νέας 

εγκατάστασης αποθήκευσης και εμφιάλωσης σε άλλη περιοχή καθότι δεν υπάρχει σήμερα 

διαθέσιμη οποιαδήποτε άλλη υποδομή. 

Το Διάταγμα προνοεί την μετακίνηση ή αποξήλωση όλων των εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού σε σχέση με την αποθήκευση ή/και εμφιάλωση ή/και την μεταποίηση υγραερίου 

σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία επικύρωσης του Διατάγματος, μέχρι δηλαδή 

τις 30/1/2017. Διευκρινίζεται ότι με βάση Νέο Διάταγμα, η χρήση των υφιστάμενων χώρων 

αποθήκευσης και εμφιάλωσης για το υγραέριο τερματίστηκε στις 1.3.2019, όμως στο 

Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης η καταληκτική ημερομηνία είναι 31.12.2020 

(Άρθρο 2.1(iii)). Έχει δοθεί σχετική προφορική παράταση από τις αρμόδιες αρχές για να 

διασφαλισθεί η δυνατότητα αποπεράτωσης του έργου περί τα τέλη του 2021. 

 
7 Όρος 2.2 της Συμφωνίας. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του 

τερματικού αποθήκευσης, η VLPG θα συμβληθεί με τις εταιρείες μετόχους της και πιθανόν 

με άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στις 

αγορές διάθεσης υγραερίου για την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, την συντήρηση 

και εμφιάλωση κυλίνδρων υγραερίου καθώς και τη φόρτωση υγραερίου σε βυτιοφόρα. 

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, η VLPG δεν θα έχει ιδιοκτησία του υγραερίου ούτε θα 

εμπορεύεται οποιοδήποτε προϊόν και ότι η μόνη της ιδιότητα θα είναι η ιδιότητα του 

αποθηκευτή και διαχειριστή υγραερίου. Η ιδιοκτησία του προϊόντος στις αποθήκες της 

VLPG θα παραμένει στον κάθε πελάτη της ξεχωριστά. 

Μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, οι Εταιρείες δεν θα διεξάγουν από μόνες τους 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες αποθήκευσης / διαχείρισης υγραερίου, αλλά θα 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα όπως και σήμερα στις αγορές εισαγωγής 

του υγραερίου καθώς και με τη χονδρική διάθεση εμφιαλωμένου (σε κυλίνδρους) και χύμα 

υγραερίου αλλά και στη λιανική διάθεση υγραερίου. 

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, σύμφωνα με τον όρο 4.6 της Συμφωνίας, η 

μετοχική δομή της VLPG θα διαμορφωθεί ως εξής:   

                      Πίνακας 5 

Εταιρεία/Μέτοχος Δομή 

Ιδιοκτησίας 

Έλεγχος 

(δικαιώματα 

ψήφου) 

SYN 13% 25% 

PHL 32% 25% 

INT 23% 25% 

ΕΚΟ LOGISTICS 32% 25% 

Τα μέρη υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη πράξη  συγκέντρωσης, θα έχει ως αποτέλεσμα 

να ενισχυθεί σημαντικά η μετοχική δομή και ο κύκλος εργασιών της VLPG, με αποτέλεσμα 

να καθίσταται δυνατή η προσφορά των υπηρεσιών της με χαμηλότερο κόστος. 

Επιπρόσθετα η δημιουργία του τερματικού θα συμβάλει στην  διασφάλιση της ενεργειακής 

επάρκειας της αγοράς. Η μελλοντική συνολική χωρητικότητα της VLPG υπολογίζεται να 

είναι 4.120 ΜΤ. Σύμφωνα με τα στα στοιχεία της κοινοποίησης, η υφιστάμενη χωρητικότητα 

του συνολικού αποθηκευτικού χώρου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι 4.530 

Μετρικοί Τόνοι. 
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V. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Α. Έννοια της συγκέντρωσης 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου: 

«6.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4), συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται, όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου- 

(i)  Από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουμένως ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων, ή 

(ii)  την απόκτηση από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον 

επιχείρηση, ή από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά τίτλων ή 

στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο, του ελέγχου του συνόλου ή 

τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.» 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, ο όρος «επιχείρηση» 

περιλαμβάνει σύμπλεγμα επιχειρήσεων ή τμήμα επιχείρησης.  H Επιτροπή επίσης 

διευκρινίζει ότι σε σχέση με την έννοια «τμήμα επιχείρησης» είναι αδιάφορο εάν αυτό έχει ή 

όχι νομική προσωπικότητα, δηλαδή δεν απαιτείται το Τμήμα να έχει τα χαρακτηριστικά 

αυτόνομης επιχείρησης, αλλά δύναται να είναι τμήμα μιας επιχείρησης και να αποτελεί μια 

διακριτή δραστηριότητα. 

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 στην έννοια της συγκέντρωσης, 

ως η έννοια αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. Αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση 

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. 

Στην υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης η ΕΚΟ LOGISTICS θα μεταφέρει στην VLPG ένα 

τμήμα των δραστηριοτήτων της ΕΠΚ, αυτό της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και 

των σχετιζόμενων με αυτό εργασιών όπως της εμφιάλωσης και συντήρησης των φιαλών 

υγραερίου καθώς και της φόρτωσης του σε βυτιοφόρα. Σημειώνεται ότι οι PHL, SYN και 

INT έχουν ήδη μεταφέρει στη VLPG τα αντίστοιχα τμήματα τους. Όπως δήλωσαν οι 

Εταιρείες, μόνο τμήματα των Εταιρειών υπάγονται στην προτεινόμενη συγκέντρωση, και 

συγκεκριμένα η αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου (η οποία συμπεριλαμβάνει την 

παραλαβή υγραερίου από τα δεξαμενόπλοια, την εμφιάλωση υγραερίου, τη συντήρηση 

κυλίνδρων υγραερίου καθώς και τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα). 

Μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, οι Εταιρείες δεν θα διεξάγουν από μόνες τους 

οποιεσδήποτε δραστηριότητες αποθήκευσης / διαχείρισης υγραερίου, αλλά θα 

εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται από μόνες τους στις αγορές εισαγωγής του 
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υγραερίου καθώς και με τη χονδρική διάθεση εμφιαλωμένου (σε κυλίνδρους) και χύμα 

υγραερίου αλλά και στη λιανική διάθεση υγραερίου.  

Tα δικαιώματα ψήφου που θα έχει η ΥUG αναλογούν στο 25% των συνολικών δικαιωμάτων 

ψήφου που κατέχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG. Oι υφιστάμενοι μέτοχοι θα 

κατέχουν ο καθένας 25% των δικαιωμάτων ψήφου.  

Η προτεινόμενη δομή ιδιοκτησίας μετά την ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης προνοείται στη 

Συμφωνία Μετόχων (όρος 4.6) και είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας 6 

Εταιρεία/Μέτοχος Δομή Ιδιοκτησίας 

αποθηκευτικού χώρου 

Έλεγχος (δικαιώματα 

ψήφου) 

SYN 13% 25% 

PHL 32% 25% 

INT 23% 25% 

ΕΚΟ LOGISTICS 32% 25% 

 

Σημειώνεται ότι με βάση τη Συμφωνία Μετόχων (όρος 7.4, Appendix A), υπάρχουν αρκετά 

θέματα για τα οποία χρειάζεται η θετική ψήφος τουλάχιστον των 75% των δικαιωμάτων 

ψήφου των παρόντων και ψηφιζόντων μετόχων (Επιφυλασσόμενα Θέματα των Μετόχων – 

Shareholders Reserved Matters). Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι με βάση τη Συμφωνία 

Μετόχων (όρος 7.2) η απαιτούμενη απαρτία για την διεξαγωγή των εργασιών 

οποιασδήποτε έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων είναι τουλάχιστον 75% των 

δικαιωμάτων ψήφου όλων των συνήθων μετοχών (ordinary shares) στο εκδομένο μετοχικό 

κεφάλαιο της VLPG. Περαιτέρω, με βάση τον όρο 7.4 της Συμφωνίας Μετόχων όλες οι 

αποφάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στα Επιφυλασσόμενα Θέματα των Μετόχων 

λαμβάνονται με τη θετική ψήφο του 65% των δικαιωμάτων της Γενικής Συνέλευσης. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις εταιρείες, η προτεινόμενη δομή ιδιοκτησίας δεν δημιουργεί κοινό 

έλεγχο ούτε σε νομική βάση ούτε εκ των πραγμάτων. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα 

που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη στην 

αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο 

πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του 

άρθρου 6(1)(α)(i) του Νόμου, καθότι έχει ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση των 
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δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ, μέσω της ΕΚΟ LOGISTICS που αφορούν την 

αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου με τις μελλοντικές δραστηριότητες της VLPG. 

 

Β. Έννοια της συγκέντρωσης μείζονος σημασίας 

Η προτεινόμενη συγκέντρωση 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, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, ο συνολικός  κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΠΕ, στον οποίο ανήκει η 

YUGEN για το έτος 2020 ήταν €[………], της PHL για το έτος 2020 ήταν €[………], της SYN 

για το έτος 2020 ήταν €[………] και της INT για το έτος 2020 ήταν €[………] (ως η 

προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(i) του Νόμου). 

(β) Οι Εταιρείες αναφέρουν ότι οι εμπορικές δραστηριότητες των εταιρειών εντός της 

επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχαν κύκλο εργασιών για το έτος 2020 ως εξής: 

για τον Όμιλο ΕΛΠΕ, στον οποίο ανήκει η ΕΚΟ LOGISTICS ήταν €[………], για την PHL 

ήταν €[………], για την SYN ήταν €[………] και για την INT ήταν €[………] (ως η 

προϋπόθεση του άρθρου 3(2)(α)(ii) & (iii) του Νόμου). 

 

VI. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η σχετική αγορά διακρίνεται σε αγορά του σχετικού προϊόντος/υπηρεσίας και σχετική 

γεωγραφική αγορά.  

I. Αγορά προϊόντων  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παρατήματος I του Νόμου꞉  

«η αγορά των σχετικών προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων εκείνων ή και 

υπηρεσιών που θεωρούνται εναλλάξιµα (ή υποκατάστατα) από τον καταναλωτή, λόγω των 

χαρακτηριστικών τους, των τιµών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους.» 

Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μείγμα 

κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), 

κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο. Οι 

υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος αέρια, τα οποία 

συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση. Το LPG, το 

υγροποιημένο βουτάνιο που περιέχεται στις γνωστές φιάλες camping gaz, και το φωταέριο 
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το οποίο αποτελείται από υγροποιημένα αέρια προερχόμενα από απόσταξη λιθάνθρακα 

είναι γνωστοί τύποι υγραερίων.8 

Παρόλο που υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας που ενδεχομένως να μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως πιθανά υποκατάστατα για το υγραέριο (π.χ. στερεά ορυκτά καύσιμα 

(άνθρακας, λιγνίτης, ξύλο), πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός καθώς και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι η ηλιακή ενέργεια), οι Εταιρείες εισηγούνται ότι 

στη βάση αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το υγραέριο διαφοροποιείται από τις 

άλλες πηγές ενέργειας λόγω της ξεχωριστής σύνθεσης του (προπάνιο, βουτάνιο ή μείγμα 

προπανίου-βουτανίου), τον τρόπο διάθεσής του (χύμα ή εμφιαλωμένο), της τιμής του, της 

αποθήκευσης και μεταφοράς του καθώς και της χρήσης για την οποία προορίζεται.9 

Προμηθευτές υγραερίου σύμφωνα με την κοινοποίηση, είναι οι διεθνείς έμποροι πετρελαίου 

και προϊόντων και οι εταιρείες που διαθέτουν διυλιστήρια πετρελαίου στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην περίπτωση της Κύπρου και οι 

πλοιοκτήτες, οι οποίοι συμβάλλουν στη μεταφορά υγραερίου με τα δεξαμενόπλοια τους.   

Συνοπτικά το υγραέριο μπορεί να προμηθεύεται / αγοραστεί από εμπορικούς πράκτορες, 

διυλιστήρια, πλοιοκτήτριες εταιρείες και από άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών.  

Το υγραέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή, βιοτεχνική, βιομηχανική ή 

επαγγελματική χρήση. Για παράδειγμα οι κύλινδροι υγραερίου πωλούνται συνήθως για 

οικιακή χρήση ενώ το υγραέριο χύμα πωλείται κυρίως σε βιομηχανικούς πελάτες, 

ξενοδοχειακές μονάδες, σε άλλες επιχειρήσεις (όπως εστιατόρια, καφετέριες, κλπ) και για 

οικιακή θέρμανση  

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες/κρατικές επιχειρήσεις είναι πελάτες και αγοράζουν υγραέριο για 

τις ανάγκες τους μέσω της διαδικασίας των δημόσιων προσφορών.  Άλλες κατηγορίες 

πελατών υγραερίου είναι οι μεταπωλητές υγραερίου κυλίνδρων και χύμα καθώς και οι 

εμπορικοί πελάτες χύμα υγραερίου.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M. 5637 – Motor Oil (Hellas) 

Corinth Refineries/Shell Overeseas Holdings; M.1628 TotalFina/Elf ημερ. 9.2.2000 (παρ. 

247):  

«Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι οι χρήσεις που αντιστοιχούν στο συσκευασμένο 

(υγραέριο) δεν προσφέρονται ιδιαίτερα για μετατροπή σε άλλες πηγές ενέργειας, όπως το 

πετρέλαιο Θέρμανσης. Οι αγοραστές εμφιαλωμένου (υγραερίου) χρησιμοποιούν την 

ενέργεια αυτή για συγκεκριμένη χρήση (σόμπα, μαγείρεμα, μαστορέματα-συγκόλληση, κλπ.) 

στην οποία δεν αντιστοιχεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτή η έλλειψη δυνατότητας 

 
8 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF 
9 M.1628 TotalFina/Elf, M.5637 Motor oil (Hellas) Corinth Refineries / Shell Overseas Holdings, M.7473 Zentral 
europa Lpg Holding / Total Hungaria, M.7311 MOL/ENI Ceska / ENI Romania / ENI Slovensko, M.5005 Galp 
Energia / Exxon Mobil Iberia, M.3664 Repsol Butano / Shell Gas 
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υποκατάστασης προέρχεται από την ευκολία συσκευασίας του υγραερίου παρά από τις 

σχετικές τιμές ή από τη θερμαντική αξία του τελευταίου έναντι των εναλλακτικών ενεργειών.» 

Επιπρόσθετα στην προαναφερόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται 

επίσης (παρ. 248) ότι: 

«η μετάβαση από μια πηγή ενέργειας σε άλλη προϋποθέτει σημαντική τροποποίηση των 

εγκαταστάσεων (λέβητα, αλλαγή καυστήρα, αγορά νέου ντεπόζιτου ή αλλαγή σωληνώσεων 

και αποθήκευση) και κατά συνέπεια υψηλές δαπάνες.  Σε περίπτωση αύξησης της τιμής του 

υγραερίου, το κόστος της μετάβασης σε άλλη πηγή ενέργειας δεν αντισταθμίζεται 

βραχυπρόθεσμα από την ανατίμηση του υγραερίου.» 

Σε αριθμό υποθέσεων10, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε το υγραέριο ως ξεχωριστή αγορά 

προϊόντος από τα άλλα είδη καυσίμου και έχει καταλήξει ότι, λόγω των διαφορετικών 

μεθόδων διανομής καθώς και τη ξεχωριστή σύνθεση του υγραερίου (προπάνιο, βουτάνιο ή 

μείγμα προπανίου-βουτανίου), η αγορά υγραερίου μπορεί να κατακερματιστεί 

(fragmented/segmented) σε τρεις διακριτές αγορές ως ακολούθως: (i) το υγραέριο που 

πωλείται χύμα, (ii) χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου σε κυλίνδρους και (iii) το υγραέριο 

κίνησης.   

Στην υπόθεση MotorOil (Hellas) Corinth Refineries/Shell Overseas Holdings11, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε πως ενδεχόμενα, από πλευράς προσφοράς, οι 

προαναφερόμενες αγορές να κατακερματίζονται περαιτέρω ως (i) χονδρική αγορά 

πώλησης υγραερίου χύμα και (ii) χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου σε κυλίνδρους. Ο εν 

λόγω κατακερματισμός υποστηρίζεται από το γεγονός ότι έκαστο από τα εν λόγω προϊόντα 

απαιτεί ειδική υποδομή.  Κατά την έννοια αυτή, η μετατροπή της χονδρικής πώλησης 

υγραερίου χύμα σε αντίστοιχη πώληση υγραερίου σε κυλίνδρους θα απαιτούσε ορισμένες 

επενδύσεις, όπως κατασκευή μονάδας εμφιάλωσης καθώς και τη σύνδεση της μονάδας 

αυτής με την εγκατάσταση της προμήθειας του υγραερίου χύμα.  Επιπλέον, όσον αφορά τη 

ζήτηση, η υποκατάσταση μεταξύ υγραερίου χύμα και υγραερίου σε κυλίνδρους περιορίζεται 

από τις διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών και τα είδη των συμβάσεων. 

Στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.3375STATOIL / SDS αναφέρεται ότι: 

“Suppliers of LPG in bottles who fill their own bottles in a LPG bottling plant can most likely 

also supply their customers with LPG in bulk because there is normally a LPG bulk storage 

facility connected to the LPG bottling plant.” 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η διάκριση της αγοράς του υγραερίου σε κυλίνδρους και της 

αγοράς του υγραερίου χύμα οφείλεται στη μη υποκατάσταση των δύο τόσο από την πλευρά 

 
10 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.7473 Zentral Europa Lpg Holding/Total Hungaria; M.7311-MOL/ENI 
CESKA/ENI ROMANIA/ENI SLOVENSKO; M.5005 – Galp Energia/Exxon Mobil Iberia; M.3664 – Repsol Butano 
/ Shell Gas; M. 5637 – Motor  Oil (Hellas) Conrinth Refineries/Shell Overseas Holdings; M.1628 TotalFina/Elf. 
11 Aπόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.5637 
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της προσφοράς όσον και από τη πλευρά της ζήτησης. Κατά την άποψη των Μερών, η 

πώληση υγραερίου σε κυλίνδρους ή χύμα απαιτεί ειδικές υποδομές (π.χ. κατασκευή 

μονάδας εμφιάλωσης και σύνδεση της μονάδας αυτής με την εγκατάσταση της προμήθειας 

του υγραερίου χύμα). Πιο συγκεκριμένα, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην 

χονδρική πώληση υγραερίου χύμα δεν μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς να 

προχωρήσει σε μη ανακτήσιμες επενδύσεις να δραστηριοποιηθεί στη χονδρική διάθεση 

υγραερίου σε κυλίνδρους. Σημειώνεται σχετικά ότι η δραστηριοποίηση στην αγορά του 

υγραερίου σε κυλίνδρους προϋποθέτει την ύπαρξη μονάδας εμφιάλωσης και συντήρησης 

των φιαλών καθώς και σύνδεση της μονάδας αυτής με εγκατάσταση αποθήκευσης 

υγραερίου. Επίσης, όσον αφορά τη ζήτηση τα δεδομένα της αγοράς καταδεικνύουν ότι η 

υποκατάσταση μεταξύ υγραερίου χύμα και υγραερίου  σε κυλίνδρους καθορίζεται από τις 

διαφορετικές απαιτήσεις των πελατών και τα είδη των συμβάσεων.12 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν παρίσταται ανάγκη να καθοριστεί αν υπάρχουν υπο-αγορές 

υγραερίου σε συνάρτηση με την τελική χρήση π.χ. οικιακή χρήση, βιομηχανική χρήση, άλλες 

επιχειρήσεις όπως εστιατόρια. Η εν λόγω διάκριση δεν επηρεάζει την ανταγωνιστική 

ανάλυση των συνεπειών της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

Επιπρόσθετα, οι αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών εμπορίας υγραερίου έχουν θεωρηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνθέτουν μια ξεχωριστή σχετική αγορά ένεκα του ότι οι 

αποθηκευτικοί  χώροι υπόκεινται σε περιορισμούς (μεταφορικό κόστος, έλλειψη 

χωροταξικού σχεδιασμού, αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, περιβαλλοντική περιορισμοί 

κτλ).13 

Εν κατακλείδι, το υγραέριο διαφοροποιείται από τις άλλες πηγές ενέργειας λόγω των 

συστατικών του, τον τρόπο διάθεσης του (χύμα ή εμφιαλωμένο) της τιμής του, της 

αποθήκευσης και μεταφοράς του καθώς και της χρήσης για την οποία προορίζεται. 

Οι Εταιρείες εισηγήθηκαν ότι η παρούσα συγκέντρωση σχετίζεται με τις πιο κάτω 

ξεχωριστές αγορές: 

 Εισαγωγή υγραερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, 

 Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και 

εμφιάλωσης υγραερίου, φόρτωσης σε βυτιοφόρα οχήματα και συντήρηση 

κυλίνδρων), 

 Χονδρική πώληση κυλίνδρων υγραερίου,  

 Λιανική πώληση κυλίνδρων υγραερίου,  

 Χονδρική πώληση υγραερίου χύμα, 

 
12 COMP/M.5637 Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries/Shell Overseas Holdings, παρ. 44. 
13 Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ. 4532, Μ. 1628, Μ. 1464. 
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 Λιανική πώληση υγραερίου χύμα. 

Επί του παρόντος ο Όμιλος ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται έμμεσα, μέσω της ΕΠΚ, σε όλες τις 

αγορές υπό (i)-(vi) ανωτέρω. H VLPG θα δραστηριοποιείται μόνο στην αγορά υπό (ii) 

ανωτέρω δηλαδή την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου. Τονίζεται ότι η εισαγωγή του 

προϊόντος καθώς και η χονδρική και λιανική διάθεση (χύμα και κυλίνδρων) θα παραμείνουν 

ξεχωριστές δραστηριότητες του κάθε εμπλεκομένου μέρους της συγκέντρωσης.  

Σημειώνεται ότι και οι PHL, INT και SYN δραστηριοποιούνται σε όλες τις αγορές υπό (ii)(vi) 

ανωτέρω, ενώ στην αγορά υπό (i) δραστηριοποιούνται οι 2 εκ των 3 εν λόγω επιχειρήσεων, 

οι PHL και INT. 

Πέραν των πιο πάνω, οι υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι οι εταιρείες 

INT, SYN και Blue Circle δραστηριοποιούνται στην αγορά προμήθειας και εγκατάστασης 

εξοπλισμού υγραερίου καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης (maintenance 

services) μετά από την πώληση αυτών. Η εγκατάσταση υγραερίου αποτελείται από τους 

κύλινδρους υγραερίου ή το ντεπόζιτο υγραερίου  όπως επίσης  από δίκτυο σωληνώσεων, 

εξαρτήματα υγραερίου, εξοπλισμό ασφαλείας και πολλά άλλα. 

Τα προϊόντα στην εν λόγω αγορά συμπεριλαμβάνουν λέβητες / ατμολέβητες, καυστήρες, 

εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού, σωληνώσεων ρυθμιστών υγραερίου, αυτοματισμών 

ασφαλείας, δεξαμενές διασωλήνωσης / αποθήκευσης και εξαρτήματα υγραερίου. 

Συγκεκριμένα η ΙΝΤ, παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης υγραερίου και παροχής υπηρεσιών 

κυρίως σε πελάτες της εταιρείας, τα οποία αποτελούν μέρος της συμφωνίας για παροχή 

υγραερίου. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εισάγει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή 

υγραερίου στους καταναλωτές, πελάτες της εταιρείας  και προσφέρει επίσης 

συμβουλευτικές και μηχανολογικές υπηρεσίες. Οι συμβουλευτικές και μηχανολογικές  

υπηρεσίες περιλαμβάνουν την μελέτη και το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, καθώς επίσης 

και των ενεργειών που γίνονται για την εξασφάλιση της σχετικής άδειας αποθήκευσης μετά 

την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων. Τα συνεργεία της ΙΝΤ ασχολούνται και εξυπηρετούν 

κυρίως  το υφιστάμενο πελατολόγιο της εταιρείας και σε αρκετές περιπτώσεις για να 

καλυφθούν οι ανάγκες  της ΙΝΤ, η εταιρεία αγοράζει υπηρεσίες και επιπλέον εξοπλισμό από 

τρίτους (ιδιώτες με τεχνογνωσία στο αντικείμενο). Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός και/ή 

υπηρεσίες πωλούνται κατά κύριο λόγο σε συνεργάτες της ΙΝΤ και δύναται να πωληθούν 

απευθείας στις περιπτώσεις που η εταιρεία κερδίσει κάποιο διαγωνισμό/προσφορά η οποία 

περιλαμβάνει τις υπό αναφορά εγκαταστάσεις υγραερίου.    

Αναφορικά με την SYN, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης 

συστημάτων τροφοδοσίας υγραερίου σε πελάτες της εταιρείας.  Η SYN δεν παρέχει 

υπηρεσίες εγκατάστασης υγραερίου για οικιακούς σκοπούς παρά μόνο παραχωρεί την 

δεξαμενή υγραερίου, και για την οποία λαμβάνει ένα ποσό ως δικαίωμα χρήσης, νοουμένου 

ότι οι πελάτες προμηθεύονται το υγραέριο από την SYN. Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
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η κυριότητα της δεξαμενής παραμένει στην εταιρεία για λόγους ασφάλειας περισσότερο και 

συντήρησης.  Όσον αφορά επαγγελματικές εγκαταστάσεις υγραερίου, αυτές γίνονται από 

εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και για τις οποίες γίνεται αξιολόγηση του όγκου 

αγορών του πελάτη σε μετρικούς τόνους υγραερίου και ανάλογα γίνεται χρέωση ή 

παραχωρείται η δεξαμενή και ο εξοπλισμός για χρήση χωρίς χρέωση. Και σε αυτές τις 

περιπτώσεις η εγκατάσταση υγραερίου, εξοπλισμός και δεξαμενές, παραμένουν στην 

κυριότητα της εταιρείας.  

Η PHL παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων υγραερίου σε επαγγελματικούς / 

βιομηχανικούς πελάτες, οι εγκαταστάσεις αυτές μισθώνονται στον πελάτη νοουμένου ότι ο 

πελάτης αγοράζει υγραέριο από την PHL. Στην περίπτωση τερματισμού ο εξοπλισμός ο 

οποίος μπορεί να αφαιρεθεί επιστρέφεται στην PHL και ο υπόλοιπος χρεώνεται στον 

πελάτη. Η PHL δεν παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης υγραερίου για οικιακούς σκοπούς. Η 

εγκατάσταση για οικ. σκοπούς παρέχεται από μεταπωλητές με τους οποίους συνεργάζεται. 

Τα μέρη σημείωσαν ότι η εγκατάσταση οικιακής και επαγγελματικής χρήσης γίνεται βάσει 

της ίδιας νομοθεσίας και κανονισμών.  Οι  διαφορές περιορίζονται στις συσκευές και στον 

εξοπλισμό που απαιτεί ο κάθε πελάτης εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος του να 

τροφοδοτήσει και κατ’ επέκταση στις τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εγκατάσταση του υγραερίου. Για παράδειγμα οι φούρνοι έχουν διαφορετικό είδος 

εγκαταστάσεων από ένα καθαριστήριο και ένα εστιατόριο. 

Δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί νομολογία σχετική με την αγορά  πώλησης και 

εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης. 

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, οι υπόχρεες προς Κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι «Ο 

αποθηκευτικός χώρος για το υγραέριο κίνησης είναι 120 μ.τ. σε μια δεξαμενή που 

κατασκευάζεται αποκλειστικά γι’ αυτό το προϊόν. Το 10% των 120 μ.τ. είναι διαθέσιμο προς 

χρήση από άλλα μέρη. Η σχετική αγορά του υγραερίου κίνησης είναι διαφορετική από την 

αγορά υγραερίου για θέρμανση και μαγείρεμα καθώς και οι προδιαγραφές των δύο 

προϊόντων είναι διαφορετικές.» 

Οι συμμετέχουσες επεξήγησαν επίσης τη χρήση του υγραερίου κίνησης, τον τρόπο 

αποθήκευσης, εισαγωγής, επεξεργασίας και πώλησης καθώς και όλα τα διαφορετικά είδη 

υγραερίου που θα αποθηκεύονται και θα διαχειρίζονται από την VLPG. Συγκεκριμένα 

ανέφεραν τα ακόλουθα: 

Χρήση υγραερίου κίνησης: To υγραέριο κίνησης χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε αυτοκίνητα. 

Επίσης δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη επιλογή καυσίμου μέσω συγκεκριμένων 

μετατροπών, σε αυτοκίνητα που καταναλώνουν ως καύσιμο την βενζίνη. 

Αποθήκευση / Επεξεργασία υγραερίου κίνησης: To υγραέριο κίνησης αποθηκεύεται σε 

ξεχωριστές δεξαμενές λόγω διαφορετικών προδιαγραφών της ποιότητας του προϊόντος. 
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Σημειώνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο διάταγμα το οποίο εκδόθηκε στα πλαίσια του περί 

Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου του 2003 όπου καταγράφονται οι 

προδιάγραφες του υγραερίου (Παράρτημα ΙΙ του προαναφερθέντος Νόμου) που 

χρησιμοποιείται για σκοπούς κίνησης. 

Πώληση υγραερίου κίνησης: Το εν λόγω προϊόν πωλείται χύμα και μεταφέρεται με 

βυτιοφόρα οχήματα σε πρατήρια προς πώληση. 

H VLPG θα αποθηκεύει και θα διαχειρίζεται δύο είδη υγραερίου, (α) υγραέριο κίνησης και 

(β) υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης. Η VLPG θα διαθέτει τα εν λόγω 

προϊόντα είτε σε κυλίνδρους είτε χύμα. Το υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός 

κίνησης προσφέρεται σε κυλίνδρους ή χύμα, ενώ το υγραέριο κίνησης μόνο χύμα. 

Το υγραέριο κίνησης και υγραέριο θέρμανσης (το οποίο χρησιμοποιείται και για άλλους 

σκοπούς και προσφέρεται είτε χύμα είτε σε κυλίνδρους) έχουν διαφορετικές χρήσεις. 

Περαιτέρω ως επισημαίνεται πιο πάνω, τα προϊόντα αυτά έχουν διαφορετικές 

προδιαγραφές οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στο υπόλειμμα εξάτμισης, δείκτης οκτανίων, 

τάση ατμών κτλ. ως αναφέρεται στο σχετικό διάταγμα. 

Το υγραέριο κίνησης προσφέρεται μόνο χύμα και μεταφέρεται με βυτιοφόρα οχήματα σε 

πρατήρια που έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να προσφέρουν το προϊόν αυτό. 

Τονίζεται ότι ο αριθμός πρατηρίων που προσφέρουν υγραέριο κίνησης είναι εξαιρετικά 

μικρός αφού υπάρχουν λιγότερα από δέκα (10) πρατήρια καυσίμων Παγκύπρια. 

Τέλος, τα μέρη σημείωσαν ότι το υγραέριο κίνησης φέρει Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (στο 

εξής ο «ΕΦΚ») 125 €/μ.τ. και ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 19%. Σε αντίθεση το υγραέριο θέρμανσης 

δεν φέρει ΕΦΚ, ενώ επίσης ο ΦΠΑ ανέρχεται σε 5%. Ως εκ τούτου, για τελωνειακούς 

σκοπούς τυγχάνει ξεχωριστής αποθήκευσης και διαχείρισης. 

Οι μέτοχοι της VLPG οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αγορά υγραερίου κίνησης είναι η 

PHL, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά υγραερίου κίνησης με δικά της πρατήρια (3) 

και με πωλήσεις προς την StarOil.  

Ο όμιλος ΕΛΠΕ εισάγει, αποθηκεύει και διαθέτει το εν λόγω προϊόν στις εγκαταστάσεις 

υγραερίου που έχει η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου (ΕΠΚ) στην Λάρνακα. Η ΕΠΚ 

διαθέτει το προϊόν μέσω πέντε (5) πρατηρίων καυσίμων υπό την επωνυμία «ΕΚΟ» 

Παγκύπρια. Περιστασιακά (ad hoc), η ΕΠΚ μπορεί να διαθέσει υγραέριο κίνησης και σε 

άλλες εταιρείες που διαθέτουν πρατήρια με το εν λόγω προϊόν. 

Οι εταιρείες SYN και INT δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα υγραερίου κίνησης. 

Σε Απόφαση14 της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αναφέρεται ότι: 

 
14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 548/VΙI/2012 
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«Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι ως υποκατάστατο του υγραερίου κίνησης δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ούτε το υγραέριο μίγμα που χρησιμοποιείται για επαγγελματική ή οικιακή χρήση 

λόγω της διαφορετικής σύστασής του.» 

Στην Απόφαση VARO /ARGOSDSE / VITOL /CARLYLE /REGGEBORGH της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής αναφέρεται: 

“(27) The market investigation gave some indication that LPG autogas may not be 

substitutable with LPG in other formats. 

(28) In fact, all respondents to the market investigation confirmed that LPG for bottling and 

heating and autogas are partially different substances: LPG for bottling and heating, usually 

consists of propane while autogas consists of a mixture of butane and propane.” 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ορίζει τη σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσιών για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως: 

1. Εισαγωγή υγραερίου, 

2. Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός 

κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, η οποία συμπεριλαμβάνει την εμφιάλωση 

υγραερίου σε κυλίνδρους, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα υγραερίου χύμα 

και τη συντήρηση κυλίνδρων, 

3. Χονδρική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων 

χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης, 

4. Λιανική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων 

χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης,  

5. Εγκατάσταση εξοπλισμού υγραερίου και παροχή υπηρεσιών συντήρησης.  

Σημειώνεται ότι η διάκριση της χονδρικής και λιανικής αγοράς σε χύμα και κυλίνδρους δεν 

προσθέτει οτιδήποτε στην ανάλυση της παρούσας συγκέντρωσης λόγω του ότι αυτές 

αποτελούν κατάντη αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες και δεν 

διαφοροποιείται η αξιολόγηση της παρούσας πράξης. Επιπρόσθετα, η διάκριση της αγοράς 

εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης στις υπο 

αγορές οικιακής και επαγγελματικής εγκατάστασης δεν προσθέτει οτιδήποτε στην ανάλυση 

της παρούσας συγκέντρωσης λόγω του ότι αυτές αποτελούν γειτονικές αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιούνται οι Εταιρείες και δεν διαφοροποιείται η αξιολόγηση της παρούσας 

πράξης.  
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 Γεωγραφική αγορά  

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος I του Νόμου: 

«η γεωγραφική αγορά αναφοράς περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 

ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές περιοχές, επειδή ιδίως 

οι διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν σ’ αυτές είναι διαφορετικές από 

εκείνες που επικρατούν στις άλλες περιοχές.» 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η γεωγραφική αγορά των πωλήσεων υγραερίου έχει 

εθνικό χαρακτήρα15.  Ένας λόγος είναι επειδή το υγραέριο είναι ένα προϊόν που μεταφέρεται 

εν γένει σε κοντινές αποστάσεις. Το σημείο εφοδιασμού μπορεί να εξυπηρετεί μια 

συγκεκριμένη περιοχή.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Απόφαση16 της αναφέρει: 

“20. Στην κοινοποίηση, τα μέρη πρότειναν ότι η αγορά υγραερίου είναι εθνικής εμβέλειας. 

Σύμφωνα με τα μέρη, η διανομή υγραερίου οργανώνεται σε εθνικό επίπεδο, αν και, με τη 

διεύρυνση της ΕΕ και την εξαφάνιση των εμποδίων, εκεί φαίνεται να αποτελεί στοιχείο 

διασυνοριακών συναλλαγών σε ορισμένες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης χώρες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα μέρη, το υγραέριο είναι ένα προϊόν που γενικά μεταφέρεται σε 

μικρές αποστάσεις, έτσι ώστε η γεωγραφική αγορά να μπορούσε ακόμη και να είναι 

θεωρείται περιφερειακή, ειδικά σε μεγάλες χώρες. 

21.Ο προτεινόμενος γεωγραφικός ορισμός των διαφόρων επηρεαζόμενων αγορών17, 

δηλαδή των εθνικών, φαίνεται συνεπής με την προηγούμενη πρακτική του”  

Σύμφωνα με Απόφαση18 της Ελληνικής Αρχής ανταγωνισμού σχετικά με τη σχετική αγορά 

χονδρικής πώλησης υγραερίου, σχετική γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της Ελληνικής 

επικράτειας.19 

Στην προκειμένη περίπτωση οι Εταιρείες εισηγούνται ότι για σκοπούς της προτεινόμενης 

συγκέντρωσης, η σχετική γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας αφού οι δραστηριότητες στην προτεινόμενη συγκέντρωση 

πραγματοποιούνται εξολοκλήρου στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας κάτω από 

ομογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και κάτω από το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο.  

 
15 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1628 TotalFina/Elf. 
16 Case No COMP/M.4028 -FLAGA / PROGAS / JV 
17 COMP/M.1628 – Total Fina/Elf 
18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.548/VΙI/2012 
19 Βλ. και νομολογία σχετικά με τα πετρελαιοειδή: ΕΑ 242/III/2003, IV.2 και 465/VI/2009, παρ. 33. Βλ. και 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: της 7.11.2006 Case COMP/M.4348, PKN/Mazeikiu, παρ. 28, της 
26.4.2007, Case COMP/M.4588, Petroplus/Coryton Refinery Business, παρ. 14-15, και της 31.10.2008 Case 
COMP/M.5005, Galp Energia/Exxon Mobil Iberia, παρ. 22-25. Βλ. επίσης και απόφαση της 29.9.1999 
CaseIV/M.1383, Exxon/Mobil, παρ. 443. 
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Η VLPG, η οποία δεν έχει ακόμη σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ξεκινήσει τις 

δραστηριότητες της, βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης αποθηκευτικών χώρων στο 

Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού. Παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει αρχίσει τη 

δραστηριότητα της, η VLPG οι εταιρείες PHL, INT και SYN είναι δεσμευμένες να προβούν 

στη συγχώνευση των εν λόγω δραστηριοτήτων τους. 

Επίσης, σύμφωνα με την κοινοποίηση, η ΕΠΚ διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης/διαχείρισης υγραερίου στη Λάρνακα, χωρητικότητας [………] και από εκεί 

διανέμεται το υγραέριο σε όλες τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Σύμφωνα με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και 

το σχετικό Διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών, η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να 

διακόψει τη λειτουργία της στις εγκαταστάσεις της στη Λάρνακα. Ως εκ τούτου, η ΕΚΟ 

LOGISTICS η οποία είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, προγραμμάτιζε να δραστηριοποιηθεί 

στην περιοχή Βασιλικού αλλά τελικά αποφάσισε να συνταχθεί με τις άλλες τρεις εταιρείας 

στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου σύμφωνα με την παρούσα 

κοινοποίηση. 

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ και συγκεκριμένα η Εταιρεία ΕΠΚ διατηρεί εγκαταστάσεις αποθήκευσης 

υγραερίου στη Λάρνακα. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης η ΕΚΟ LOGISTICS θα 

συμμετέχει στην  VLPG η οποία θα είναι ιδιοκτήτρια των καινούργιων αποθηκευτικών 

χώρων υγραερίου στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού  και εκεί θα 

αποθηκεύεται πλέον το υγραέριο της ΕΠΚ/Blue Circle. Εκτός από τη συμμετοχή της στην 

VLPG, η ΕΚΟ LOGISTICS δεν θα έχει δικούς της αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στο 

Βασιλικό όπως έχει/είχε η ΕΠΚ στην Λάρνακα.    

Επομένως, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, ο γεωγραφικός ορισμός των αγορών που 

αφορούν την παρούσα συγκέντρωση (δηλαδή της εισαγωγής, αποθήκευσης και χονδρικής 

διάθεσης) καλύπτει τουλάχιστον όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στην απόφαση της με αρ.35/2017, η Επιτροπή έκρινε τη γεωγραφική διάσταση των 

ακόλουθων σχετικών αγορών ως ακολούθως: 

Αναφορικά με την εισαγωγή υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, η οποία συμπεριλαμβάνει την 

εμφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα και τη συντήρηση κυλίνδρων, 

ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με τη χονδρική πώληση υγραερίου χύμα και τη χονδρική πώληση κυλίνδρων 

υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με τη λιανική πώληση υγραερίου χύμα και τη λιανική πώληση κυλίνδρων 

υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Στην απόφαση της με αρ.49/2018, η Επιτροπής έκρινε τη γεωγραφική διάσταση των 

ακόλουθων σχετικών αγορών ως ακολούθως: 

Αναφορικά με την εισαγωγή υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, η οποία συμπεριλαμβάνει την 

εμφιάλωση υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα και τη συντήρηση κυλίνδρων, 

ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με τη χονδρική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων υγραερίου, ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αναφορικά με τη λιανική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων υγραερίου, ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει την ύπαρξη αποθηκευτικού χώρου υγραερίου μικρής χωρητικότητας 

στην Πάφο, ο οποίος ανήκει στην εταιρεία P&S LPG Gas Limited και δεν επηρεάζεται από 

το Διάταγμα. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στις εταιρείες PHL και SYN κατά το 50% έκαστη. Οι 

Εταιρείες τόνισαν ότι η μόνη δραστηριότητα της P&S LPG Gas Ltd είναι η αποθήκευση και 

η διαχείριση υγραερίου χύμα εντός του σταθμού αποθήκευσης.  

Αναφορικά με τη πώληση και εγκατάσταση εξοπλισμού υγραερίου και παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική νομολογία αλλά με βάση τα πιο πάνω και τις 

ομοιογενείς συνθήκες που υπάρχουν στην Κυπριακή επικράτεια σχετικά με την ως άνω 

αγορά, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Επιτροπή με βάση τα πιο πάνω, καταλήγει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση για όλες τις 

σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, η γεωγραφική αγορά είναι αυτή της επικράτειας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή κρίνει την γεωγραφική διάσταση των ακόλουθων σχετικών 

αγορών ως ακολούθως: 

1. Αναφορικά με την εισαγωγή υγραερίου, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2. Αναφορικά με την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων 

εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, η οποία συμπεριλαμβάνει την εμφιάλωση 

υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα και τη συντήρηση κυλίνδρων, ως 

γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

3. Αναφορικά με τη χονδρική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και 

άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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4. Αναφορικά με τη λιανική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και 

άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

5. Αναφορικά με την εγκατάσταση εξοπλισμού υγραερίου και παροχή υπηρεσιών 

συντήρησης, ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

VΙΙΙ. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Όπως έχει νομολογικά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή20, ο προσδιορισμός των 

ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης πρέπει να βασίζεται σε όλα τα 

διαρθρωτικά στοιχεία (structural elements) που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τα 

εμπλεκόμενα μέρη και τις επηρεαζόμενες αγορές.    

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Νόμου: 

«ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Οι επηρεαζόμενες αγορές αποτελούνται από τις αγορές των σχετικών προϊόντων ή 

μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών ως κατωτέρω μέσα στη Δημοκρατία ή 

οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή αυτής, όπου: 

(α) Δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολούνται 

με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά ή μεμονωμένη ομάδα προϊόντων ή 

υπηρεσιών (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς 15% και άνω. ή 

(β) οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται με 

επιχειρηματικές δραστηριότητες σε μια αγορά προϊόντων σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο 

της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων ή μεμονωμένων ομάδων προϊόντων στις αγορές των 

οποίων ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον οποιοδήποτε από τα μερίδια αγοράς των 

επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε 25% ή περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή 

όχι σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των ενδιαφερόμενων συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων. 

ΑΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

4. Με βάση τους ορισμούς στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, εκτός από τις 

επηρεαζόμενες αγορές, η κοινοποιούμενη συγκέντρωση μπορεί να έχει σημαντικές 

επιπτώσεις και σε άλλες αγορές, όπως όταν: 

 
20 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, No IV/M.784 – Kesko / Tuko. 
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(α) Οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχει μερίδιο αγοράς άνω 

του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) και οποιοδήποτε άλλο συμμετέχον μέρος είναι 

δυνητικός ανταγωνιστής στην εν λόγω αγορά. Ένα μέρος μπορεί να θεωρηθεί δυνητικός 

ανταγωνιστής, ιδίως, εφόσον σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά ή έχει αναπτύξει ή επιδιώξει 

τέτοια σχέδια κατά τα τρία τελευταία χρόνια· 

 (β) οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχει μερίδιο αγοράς άνω 

του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25 %) και οποιοδήποτε άλλο συμμετέχον μέρος διαθέτει 

σημαντικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την εν λόγω αγορά· 

(γ) οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση δραστηριοποιούνται σε 

γειτονική αγορά προϊόντων που συνδέεται στενά με αγορά προϊόντων, η οποία είναι 

γειτονική αγορά που συνδέεται στενά με αγορά προϊόντων στην οποία δραστηριοποιείται 

οποιοδήποτε άλλο μέρος της συγκέντρωσης, και τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς 

των μερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές αυτές είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε επί τοις 

εκατό (25%). Οι αγορές προϊόντων είναι στενά συνδεόμενες γειτονικές αγορές, εφόσον τα 

προϊόντα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους ή όταν ανήκουν σε φάσμα προϊόντων που 

αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια ομάδα πελατών για την ίδια τελική χρήση.» 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 

Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός 

κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, η οποία περιλαμβάνει την εμφιάλωση, τη 

φόρτωση σε βυτιοφόρα και τη συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (1) 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής αρ. 35/2017, όλη η εισαγωγή υγραερίου  θα 

πρέπει πρώτα να αποθηκεύεται προτού διανεμηθεί, άρα δεν υπάρχει η παραμικρή 

πιθανότητα εξαρχής διανομής του. 

Επίσης σημειώνεται ότι όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, με το υφιστάμενο καθεστώς 

κανένα τρίτο πρόσωπο δεν ενοικιάζει αποθηκευτικούς χώρους από τις εγκαταστάσεις των 

Εταιρειών.  

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

μεταξύ των εν λόγω Εταιρειών, θα πρέπει η Επιτροπή να διαπιστώσει κατά πόσον 

ξεπερνιέται το κατώφλι του  συνδυασμένου μεριδίου 15%. 

Σήμερα η συνολική υφιστάμενη διαθέσιμη χωρητικότητα στη Δημοκρατία είναι 4.530ΜΤ.  Η 

υφιστάμενη χωρητικότητα των αντίστοιχων αποθηκευτικών χώρων έχει ως ακολούθως (σε 

μετρικούς τόνους):  
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                         Πίνακας 7 

Εταιρεία ΜΤ μερίδιο αγοράς 

Petrolina [………] [30-40]% 

Synergas [………] [10-20]% 

Intergaz [………] [20-30]% 

ΕΚΟ LOGISTICS [………] [20-30]% 

Δηλαδή, οι εν λόγω εταιρείες θα κατέχουν μαζί 100% της συνολικής χωρητικότητας 

(capacity) εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και προμηθεύουν το 100% της συνολικής 

ποσότητας υγραερίου που πωλείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο του συνδυασμένου μεριδίου ως απαιτείται 

από το Παράρτημα ΙΙ του Νόμου, τις προαναφερόμενες θέσεις των υπόχρεων προς 

κοινοποίηση αλλά και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, είναι της άποψης ότι στην 

προκείμενη περίπτωση το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς, των εμπλεκομένων μερών στην 

VLPG, στην αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, είναι σχεδόν 100%21. Η Επιτροπή 

σημειώνει την παρουσία της εταιρείας P&S LPG GAS LTD που δημιουργήθηκε από τις 

εταιρείες PHL και SYN, η οποία κατέχει αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην Πάφο 

συνολικής χωρητικότητας [………]  ([0-5]%). Ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας το 

2020 ήταν περίπου €[………]. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση, το συνδυασμένο 

μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών ξεπερνά το κατώφλι του 15% που ορίζει το 

Παράρτημα Ι του Νόμου και κατά συνέπεια δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά σε οριζόντιο 

επίπεδο. 

 

ΚΑΘΕΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Α) Η κάθετη σχέση μεταξύ της αγοράς εισαγωγής (1) και της αγοράς της 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός 

κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, η οποία συμπεριλαμβάνει την εμφιάλωση 

υγραερίου, τη φόρτωση σε βυτιοφόρα οχήματα και τη συντήρηση κυλίνδρων (2). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, στην αγορά εισαγωγής υγραερίου 

δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία οι δύο από τις Εταιρείες, η PHL και η INT. 

 
21 Λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα εμπλεκόμενα μέρη κατέχουν σταθμό αποθήκευσης και στην επαρχία 
Πάφου, μέσω της κοινοπραξίας P&S LPG GAS LTD. 
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Η εταιρεία SYN δεν εισάγει από μόνη της υγραέριο, αλλά αγοράζει από την [………] μέρος 

του φορτίου που εισάγει η τελευταία. 

Στην αγορά εισαγωγής υγραερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία δραστηριοποιείται επίσης η 

ΕΠΚ η οποία κατέχει μερίδιο αγοράς [30-40]%, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία αναφορικά 

με τα μερίδια αγοράς της κάθε εταιρείας στην εισαγωγή υγραερίου. Εντούτοις, με την 

παραδοχή ότι ουσιαστικά όλο το υγραέριο που εισάγεται από τις Εταιρείες, διατίθεται στην 

αγορά εντός του ιδίου έτους (και αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι η διαφορά των 

ποσοτήτων που προκύπτει μεταξύ των αρχικών και τελικών αποθεμάτων (opening / closing 

stock) είναι πραγματικά αμελητέα), τα μέρη στη βάση των υπολογισμών τους εισηγούνται 

ότι το συνδυασμένο μερίδιο των Εταιρειών στην αγορά της εισαγωγής υγραερίου στην 

Κυπριακή Δημοκρατία ανέρχεται στο 100%.  

Ως εκ τούτου το κριτήριο του 25% που θέτει ο Νόμος σε ότι αφορά την κάθετη σχέση που 

προκύπτει σε σχέση με την αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης 

και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης (2) και της αγοράς της 

εισαγωγής υγραερίου (1) πληρείται και κατά συνέπεια δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά. 

 

Β) Η κάθετη σχέση μεταξύ της αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου 

θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης (2) και 

της αγοράς της χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) 

θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης (3 & 4). 

(ι) Αναφορικά με το υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησαν τα εμπλεκόμενα μέρη, στην αγορά χονδρικής 

διάθεσης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης κα άλλων χρήσεων εκτός κίνησης 

δραστηριοποιούνται μόνο τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή η ΕΠΚ, η PHL, η SYN και η INT οι 

οποίες και κατέχουν το 100% της αγοράς, όπως και στην αγορά της αποθήκευσης 

υγραερίου και διαχείρισης υγραερίου που οι Εταιρείες, μέσω της VLPG, θα  κατέχουν το 

100% της αγοράς.  

Ο κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων μερών στη χονδρική και λιανική αγορά πώλησης / 

διάθεσης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης κα άλλων χρήσεων εκτός κίνησης είναι 

ως ακολούθως για το έτος 2020:  
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Πίνακας 8 

 PHL SYN INT Όμιλος 

ΕΛΠΕ 

Πωλήσεις 

κυλίνδρων 

υγραερίου 

€ [………] €[………] €[………] €[………] 

Πωλήσεις 

υγραερίου 

χύμα 

€ [………] €[………] €[………] €[………] 

Σύνολο 

πωλήσεων 

υγραερίου 

€[………] 

([………]) 

€[………] €[………] 

([………]) 

€[………] 

Mε βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας22, κατά 

το έτος 2020 υπήρξαν συνολικές πωλήσεις 54.707 ΜΤ υγραερίου εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.   

 Οι όγκοι πωλήσεων σε μετρικούς τόνους (ΜΤ) του κάθε εμπλεκόμενου μέρους στις 

προαναφερόμενες επηρεαζόμενες αγορές κατά τo έτος 2020, είναι ως ακολούθως: 

Πίνακας 9 

 PHL SYN INT Όμιλος 

ΕΛΠΕ 

Πωλήσεις 

κυλίνδρων 

υγραερίου 

  [………] [………]  [………]  [………] 

Πωλήσεις 

υγραερίου 

χύμα 

[………] [………]  [………] [………] 

Σύνολο 

πωλήσεων 

υγραερίου 

[………]  

([………]) 

[………] [………]  

([………]) 

[………] 

 
22 Στατιστική Υπηρεσία - Ενέργεια, Περιβάλλον - Ενέργεια - Αρχείο Κυριοτέρων Στοιχείων (mof.gov.cy) 
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Κατ’ επέκταση τα μερίδια αγοράς των εμπλεκομένων μερών στην συνολική αγορά διάθεσης 

υγραερίου θέρμανσης κα άλλων χρήσεων εκτός κίνησης για το έτος  2020 υπολογίζονται 

ως ακολούθως:  

            Πίνακας 10 

PHL [30-40]% 

SYN [10-20]% 

INT [20-30]% 

ΕΠΚ [30-40]% 

Ως εκ τούτου το κριτήριο του 25% που θέτει ο Νόμος σε ότι αφορά την κάθετη σχέση που 

προκύπτει σε σχέση με την αγορά της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου και της 

αγοράς της χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης κα 

άλλων χρήσεων εκτός κίνησης πληρείται και κατά συνέπεια προκύπτει κάθετη 

επηρεαζόμενη αγορά. 

 

(ιι) Αναφορικά με το υγραέριο κίνησης 

Όσον αφορά την αγορά της χονδρικής και λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης, φαίνεται 

να υπάρχει κάθετη σχέση με την VLPG και την αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου καθώς το υγραέριο κίνησης θα αποθηκεύεται στους αποθηκευτικούς χώρους της 

VLPG, έχοντας μάλιστα συγκεκριμένες αποθήκες για το υγραέριο κίνησης 120 μ.τ. σε μια 

δεξαμενή που κατασκευάζεται αποκλειστικά γι’ αυτό το προϊόν. 

Η PHL δραστηριοποιείται στην αγορά υγραερίου κίνησης με δικά της πρατήρια και με 

πωλήσεις προς την StarOil. Ο κύκλος εργασιών της PHL από την εν λόγω δραστηριότητα 

ανέρχεται σε €[………] (ποσοστό [0-5]% των πωλήσεων υγραερίου της εν λόγω εταιρείας). 

Η ΕΠΚ πωλεί υγραέριο κίνησης μέσω δικών της πρατηρίων και περιστασιακά σε τρίτους. 

Ο κύκλος εργασιών της ΕΠΚ από την εν λόγω δραστηριότητα ανέρχεται σε €[………]. Οι 

εταιρείες Synergas Ltd και Intergaz Ltd δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα υγραερίου 

κίνησης. 

Σύμφωνα με τα μέρη, οι πωλήσεις του υγραερίου κίνησης είναι γενικότερα πολύ 

περιορισμένες και καταλαμβάνουν εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σε σχέση με τον ευρύτερο 

κύκλο εργασιών των εταιρειών που έχει ήδη περιληφθεί στην κοινοποίηση. 

Η PHL και η ΕΠΚ κατέχουν ως φαίνεται το 100% της σχετικής αγοράς χονδρικής και λιανικής 

πώλησης υγραερίου κίνησης όπως και η VLPG το 100% της σχετικής αγοράς αποθήκευσης 

και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και 

υγραερίου κίνησης και ως εκ τούτου  το κριτήριο του 25% που θέτει ο Νόμος σε ότι αφορά 



37 / 100 

την κάθετη σχέση που υπάρχει πληρείται και κατά συνέπεια προκύπτει κάθετη 

επηρεαζόμενη αγορά. 

 

Γ) ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ  

Η γειτονική σχέση της αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης 

και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης (2) και της αγοράς 

εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (5). 

Οι INT, SYN και Blue Circle παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και 

υπηρεσίες συντήρησης κυρίως σε πελάτες τους οι οποίοι προμηθεύονται υγραέριο. Ως εκ 

τούτου προκύπτει μια κάθετη σχέση μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. 

Για να διαπιστωθεί κατά πόσον, υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά σε γειτονικό επίπεδο 

μεταξύ της VLPG και των εταιρειών μετόχων της, θα πρέπει η Επιτροπή να διαπιστώσει 

κατά πόσον ξεπερνιέται το κατώφλι, του ατομικού ή συνδυασμένου μεριδίου αγοράς των 

μερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές αυτές, του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%). 

Οι εταιρείες, μέτοχοι της VLPG, ως αναφέρεται και ανωτέρω δραστηριοποιούνται και στην 

αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης. Παρόλο 

που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με την αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού 

υγραερίου καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (maintenance services) μετά από 

την πώληση αυτών και κατ’ επέκταση το μερίδιο αγοράς δεν μπορεί να προσδιορισθεί, τα 

μέρη παραθέτουν πίνακα  με τους όγκους πωλήσεων των εταιρειών INT, SYN και Blue 

Circle στην αγορά πώλησης και εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής 

υπηρεσιών συντήρησης (maintenance services) μετά από την πώληση αυτών για το έτος 

2020. 

                                    Πίνακας 11 

Εταιρεία € 

Blue Circle [………] 

INT    [………]23 

SYN   [………] 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο του ατομικού ή συνδυασμένου μεριδίου 

αγοράς των μερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές αυτές να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε 

 
23 Συνολικός όγκος πωλήσεων από την παροχή Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων  Υγραερίου σε Τρίτους, Παροχή 
Υπηρεσιών Εγκαταστάσεων  Υγραερίου σε Πελάτες της Intergaz, Παροχή Εξαρτημάτων και Εξοπλισμού 
Υγραερίου σε Τρίτους και  Παροχή Εξαρτημάτων και Εξοπλισμού Υγραερίου σε Πελάτες της Intergaz. 
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επί τοις εκατό (25%) ως απαιτείται από το Παράρτημα Ι του Νόμου, τις προαναφερόμενες 

θέσεις των υπόχρεων προς κοινοποίηση αλλά και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, 

είναι της άποψης ότι στην προκείμενη περίπτωση το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς, των 

εμπλεκομένων μερών στην VLPG, στην αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, είναι 

σχεδόν 100%24. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση, το ατομικό ή 

συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων μερών ξεπερνά το κατώφλι του 25% που 

ορίζει το Παράρτημα Ι του Νόμου και κατά συνέπεια δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά 

λόγω της γειτονικής σχέσης. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ 

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 είναι η 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 Νόμου. 

Επομένως, η Επιτροπή προχωρεί να εξετάσει πιο κάτω αν και κατά πόσο δημιουργούνται 

σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με την 

ανταγωνιστική αγορά στις 4 επηρεαζόμενες αγορές. 

 

Α. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των 

οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό του 

Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων (εφεξής οι 

«Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις»), διαπιστώνει πως στην παρούσα 

περίπτωση δεν απαιτείται η εξέταση των επιπέδων HHI καθώς το αποτέλεσμα της υπό 

εξέταση συγκέντρωσης θα είναι ότι η VLPG θα κατέχει το 100% της σχετικής αγοράς της 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) 

καθώς και υγραερίου κίνησης, και ως εκ τούτου το ΗΗΙ αυξάνεται περίπου σε 10.000. 

 
24 Λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα εμπλεκόμενα μέρη κατέχουν σταθμό αποθήκευσης και στην επαρχία 
Πάφου, μέσω της κοινοπραξίας P&S LPG GAS LTD. 
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Πιθανές αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 22 των Κατευθυντήριων Γραμμών 

για οριζόντιες συγκεντρώσεις:  

«Δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να 

εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως με τη δημιουργία ή 

ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης: 

α) καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι 

οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξημένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε 

συντονισμό της συμπεριφοράς τους (επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς). 

β) μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού ούτως ώστε επιχειρήσεις που προηγουμένως 

δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να 

αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Μια 

συγκέντρωση μπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, σταθερότερο ή 

αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους και πριν από 

τη συγκέντρωση (επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς).». 

 

Αποτελέσματα Μη Συντονισμένης Συμπεριφοράς 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώσει αναφορικά με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά, 

ότι πριν την υπό εξέταση συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη δραστηριοποιούνταν 

ξεχωριστά στην επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης υγραερίου θέρμανσης και άλλων 

χρήσεων εκτός υγραερίου κίνησης και υγραερίου κίνησης καθώς και της διαχείρισης 

υγραερίου, ενώ το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, θα είναι η VLPG να κατέχει σχεδόν το 

100% του μεριδίου αγοράς. Συνεπώς, η εν λόγω συγκέντρωση θα εξαλείψει πλήρως τις 

οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές πιέσεις στην εν λόγω επηρεαζόμενη αγορά. 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να εξετάσει τα τυχόν αποτελέσματα μη συντονισμένης 

συμπεριφοράς υπό το πρίσμα ορισμένων παραγόντων  οι οποίοι μεμονωμένα δεν είναι κατ' 

ανάγκη αποφασιστικοί.  

 

Α) Μεγάλα μερίδια αγοράς των Εταιρειών 

Αναφορικά με τον εν λόγω παράγοντα, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να αναφέρει ότι στην 

προκείμενη υπόθεση το μερίδιο αγοράς που θα προκύψει από τη συγκέντρωση της VLPG 

θα είναι περίπου 100%. Συνεπώς, η VLPG θα διαθέτει μονοπωλιακή δύναμη και άρα το 

άθροισμα μεριδίων αγοράς από τη συγκέντρωση θα οδηγήσει στη δημιουργία σημαντικής 

δεσπόζουσας θέσης με μεγάλη ισχύ στην αγορά.  
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Ακολουθεί σχετικός πίνακας αναφορικά με τα μερίδια αγοράς των Εταιρειών βάση 

χωρητικότητας αποθηκευτικού χώρου: 

    Πίνακας 12 

Εταιρεία Ποσοστό υφιστάμενης 

χωρητικότητας σε σχέση 

με το σύνολο της αγοράς 

αποθήκευσης υγραερίου 

Υφιστάμενη χωρητικότητα 

σε τόνους σε σχέση με την 

αποθήκευση υγραερίου 

PHL [30-40]% [………] 

SYN [10-20]% [………] 

INT [20-30]% [………] 

EKO LOGISTICS [20-30]%    [………] 

Βάσει όγκου πωλήσεων, οι PHL, SYN και INT, μέσω της VLPG θα κατέχουν [60-70]% της 

αγοράς και το μερίδιο αυτό με την παρούσα πράξη θα ενισχυθεί κατά [30-40]% της EKO 

LOGISTICS. 

 

Β) Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι άμεσοι ανταγωνιστές 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, μία συγκέντρωση 

έχει λιγότερες πιθανότητες να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, 

ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, όταν υπάρχουν πολλές 

δυνατότητες υποκατάστασης μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και 

εκείνων που προσφέρουν οι αντίπαλοι παραγωγοί. Στην προκείμενη περίπτωση, οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι άμεσοι ανταγωνιστές, στον τομέα αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου 

κίνησης αφού δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία και δεν υπάρχουν δυνατότητες 

υποκατάστασης της υπηρεσίας αυτής. Σημειώνεται η θέση των εταιρειών ότι δεν είναι 

οικονομικά συμφέρουσα η λύση δημιουργίας ξεχωριστών αποθηκευτικών χώρων από την 

καθεμία και γι’ αυτό προχώρησαν στην δημιουργία της VLPG για να αναλάβει την υπηρεσία 

της αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Συνεπώς, η VLPG μετά τη συγκέντρωση θα 

είναι ενδεχομένως σε θέση να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό 

στην αγορά καθώς θα έχει μονοπωλιακή δύναμη. 

Ακολούθως σημειώνεται η οικονομική δύναμη των Εταιρειών: 
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Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ και η PHL δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς των 

καυσίμων και ως εκ τούτου έχουν μεγαλύτερους κύκλους εργασιών, ενώ η SYN και η ΙΝΤ 

δραστηριοποιούνται μόνο στον τομέα υγραερίου. 

 

Γ) οι πελάτες έχουν περιορισμένες δυνατότητες αλλαγής προμηθευτή 

Στην περίπτωση που μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ή χονδρική 

διάθεση υγραερίου θελήσει να αποθηκεύσει το υγραέριο της σε εγκαταστάσεις πέραν των 

Εταιρειών-μετόχων της VLPG, θα εξαρτηθεί κατά πόσο οποιαδήποτε άλλη εταιρεία θα 

προχωρήσει στην ανέγερση νέων αποθηκευτικών χώρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία ενώπιον 

της Επιτροπής, η μόνη εταιρεία που βάσιμα προτίθεται να δημιουργήσει αποθηκευτικούς 

χώρους υγραερίου είναι η VLPG. Ως εκ τούτου, πιθανοί ανταγωνιστές των Εταιρειών στην 

άνω ή/και κάτω αγορά ενδέχεται να μην έχουν δυνατότητες αλλαγής προμηθευτή 

αποθηκευτικού χώρου υγραερίου.  

Ως εκ τούτου δύναται η παρούσα πράξη να οδηγήσει σε πιθανή καταχρηστική εκμετάλλευση 

της δεσπόζουσας θέσης της VLPG μέσω υπερτιμολόγησης ή/και διακριτικής μεταχείρισης, 

μεταξύ των τρίτων πιθανών χρηστών του αποθηκευτικού χώρου υγραερίου και των 

Εταιρειών, όσον αφορά τις τιμές καθώς και τους όρους συναλλαγής.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, εστιάζει την προσοχή της στα θέματα 

διακρίσεων και κοστοστρέφειας της τιμολογιακής πολιτικής της VLPG.  

Η Επιτροπή σημειώνει πως κοστοστρέφεια σημαίνει τον προσανατολισμό των τελών μιας 

υπηρεσίας/ενός προϊόντος στο κόστος.25 

Οι γενικές αρχές που διέπουν τον καθορισμό του αντίτιμου πρόσβασης για βασικές 

διευκολύνσεις αναφέρουν ότι το αντίτιμο οφείλει να πληροί τον όρο της «μη διάκρισης». 

Αυτός αναλύεται σε δύο επί μέρους όρους, ότι δηλαδή το αντίτιμο οφείλει να είναι το ίδιο για 

όλους τους χρήστες και ότι πρέπει να αντιστοιχεί στο κόστος με το οποίο ο ίδιος ο κάτοχος 

 
25 Ο περί ρύθμισης της αγοράς ηλεκτρισμού Νόμος  - Ρυθμιστική Απόφαση αρ. 04/2017. 

Πίνακας 13 

2020    2020 

Ολικός κύκλος εργασιών Κύκλος εργασιών που αφορά την 
προτεινόμενη συγκέντρωση  

 

PHL   €[………]   €[………]  

SYN   €[………]   €[………] 
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αποτιμά τη χρήση της διευκόλυνσης κατά τη δική του διαδικασία παραγωγής. Ο δεύτερος 

αυτός όρος, για να έχει κάποιο πρακτικό νόημα, προϋποθέτει ότι η δεσπόζουσα επιχείρηση, 

αφενός δεν είναι καθετοποιημένη και αφετέρου τηρεί λογιστικά στοιχεία ώστε να είναι 

δυνατός ο εντοπισμός και η αποτίμηση του εν λόγω κόστους. Όμως ακόμη, και αν 

πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η δεσπόζουσα επιχείρηση δύναται να 

υπερχρεώνει τη χρήση της διευκόλυνσης στην ίδια, ώστε να καθιστά αντιοικονομική, 

δυσχερή ή ανέφικτη την πρόσβαση σε αυτήν άλλων μικρότερων επιχειρήσεων. Για το λόγο 

αυτόν, το κριτήριο της διάκρισης συμπληρώνεται με εκείνο της «αντικειμενικότητας» του 

αντιτίμου. Επιβάλλεται δηλαδή, το αιτούμενο αντίτιμο να είναι εύλογο, να έχει σχέση με το 

κόστος το οποίο υφίσταται η δεσπόζουσα επιχείρηση.26 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, σχετικοί είναι οι όροι 16.7.3 και 16.7.4 της Τροποποιημένης 

Συμφωνίας Μετόχων, όπου καταγράφονται τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη 

κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήματος αποθήκευσης χωρητικότητας από τρίτα πρόσωπα, 

καθώς και οι όροι 14.1 και 16.7.2  όπου προνοείται η διεξαγωγή των εργασιών της VLPG 

σε εμπορική βάση η οποία θα διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length) και την 

προσφορά των υπηρεσιών της με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. 

Επιπρόσθετα, όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, είναι αναπόφευκτο ότι η αναγκαστική 

μετακίνηση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου από τη Λάρνακα θα συνεπάγεται 

αύξηση του κόστους δραστηριοποίησης για τα Εμπλεκόμενα Μέρη εφόσον οι εταιρείες 

υγραερίου θα πρέπει να υποστούν σημαντικές δαπάνες για σκοπούς μεταστέγασης και 

δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων. Η δημιουργία όμως μίας (1) αντί διαφόρων 

εγκαταστάσεων από τα εμπλεκόμενα μέρη συνεπάγεται χωρίς αμφιβολία σε σημαντική 

μείωση τόσο του κόστους κατασκευής καθώς και του κόστους λειτουργίας. Η εν λόγω 

εξοικονόμηση σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, θα μεταφερθεί στους καταναλωτές εφόσον 

τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν κοστοστρεφή τιμολογιακή πολιτική 

(βλ. όρος 14.2.1 της Συμφωνίας Μετόχων Παράρτημα I στην Συμφωνία Πώλησης 

Μετοχών).   

Εντούτοις, η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων27 πρόκειται να υπογραφεί από τα μέρη 

σύμφωνα με την κοινοποίηση σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας συγκέντρωσης από 

την Επιτροπή. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, τα κριτήρια αξιολόγησης οποιασδήποτε νέο 

εισερχόμενης εταιρείας είναι αντικειμενικής φύσεως και διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση 

καθώς και τη δυνατότητα εισδοχής στην αγορά νέων ανταγωνιστών και η VLPG δεν θα είναι 

σε θέση να αποκλείσει άλλους ανταγωνιστές των Εταιρειών καθώς και νέα είσοδο 

επιχείρησης στην αγορά εισαγωγής και χονδρικής / λιανικής διάθεσης υγραερίου.  

 
26 Ο κανόνας των Βασικών Διευκολύνσεων (Essential facilities) στο Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού, Βασίλης Γ. Χατζόπουλος, 2002. 
27 Συμφωνία Πώλησης Μετοχών - Παράρτημα Ι 
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Δ) οι ανταγωνιστές δεν είναι πιθανόν να αυξήσουν την προσφορά τους αν αυξηθούν 

οι τιμές και Ε) η οντότητα που προκύπτει από τη συγκέντρωση είναι σε θέση να 

εμποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών 

Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής, η αποθήκευση του υγραερίου είναι 

απαραίτητη για μια εταιρεία που θέλει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα λόγω του ότι το 

υγραέριο πρέπει να εκφορτωθεί από τα δεξαμενόπλοια σε ειδικά διαμορφωμένους 

αποθηκευτικούς χώρους και σύμφωνα με τις πρόνοιες σχετικών νομοθεσιών. 

Λόγω της θέσης της VLPG στην αγορά, η Επιτροπή καταλήγει ότι η VLPG δύναται να 

εμποδίζει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό καθώς ενδεχομένως να είναι σε 

θέση και θα έχει τα κίνητρα να δυσχεράνει την είσοδο ή και επέκταση των δραστηριοτήτων 

δυνητικών ανταγωνιστών της ή με άλλο τρόπο να περιορίσει την ικανότητα των δυνητικών 

αντίπαλων της (αφού τώρα δεν δραστηριοποιούνται άλλοι στην αγορά) να την 

ανταγωνιστούν στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, καθώς θα είναι η μόνη 

επιχείρηση με αποθηκευτικούς χώρους αφού ως καταγράφεται ο κύριος λόγος της 

δημιουργίας κοινού αποθηκευτικού χώρου είναι το κόστος της επένδυσης που είναι 

ασύμφορο να καλύψει από μόνη της η κάθε εταιρεία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η συγκέντρωση που προκύπτει από την 

παρούσα δεν είναι τέτοιας φύσης ώστε να επαπειλείται βασίμως η εξάλειψη οποιωνδήποτε 

ανταγωνιστικών πιέσεων υφίστανται στην αγορά που αφορά τις δραστηριότητες που 

συνενώνονται με την παρούσα καθότι η κάθε μια εταιρεία σήμερα προσφέρει αυτές τις 

υπηρεσίες εσωτερικά. Σήμερα ο ανταγωνισμός  πραγματοποιείται στις αγορές προμήθειας 

όπου, όπως έχει επεξηγηθεί, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός.   

Επισημαίνεται επίσης από τις συμμετέχουσες ότι με την Τροποποιημένη Συμφωνία 

Μετόχων, η οποία πρόκειται να υπογραφεί από τα μέρη σε περίπτωση έγκρισης της 

παρούσας συγκέντρωσης από την Επιτροπή επισυνάπτεται στη Συμφωνία Πώλησης 

Μετοχών ως Παράρτημα Ι, όπως έχει σήμερα διαμορφωθεί, διασφαλίζεται η πρόσβαση 

τρίτων, τουλάχιστον για 10% του αποθηκευτικού χώρου ανά προϊόν (υγραέριο και υγραέριο 

κίνησης)και πιθανή αύξηση της χωρητικότητας σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Επαναλαμβάνεται ότι με βάση τις θέσεις των Εταιρειών, η VLPG θα δημιουργήσει 

εγκαταστάσεις με συνολική χωρητικότητα 4.120 ΜΤ. Η υφιστάμενη συνολική χωρητικότητα 

των αποθηκευτικών χώρων των Εταιρειών είναι στους 4.530 ΜΤ. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις Εταιρείες, η δημιουργία της VLPG έγινε για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και του κόστους λειτουργίας της νέας 

εγκατάστασης υγραερίου ανά μάζα μονάδας υγραερίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του 

μικρού μεγέθους της αγοράς του υγραερίου και των οικονομιών κλίμακας που προκύπτουν 

από τη λειτουργία μιας εγκατάστασης μεταξύ τριών εταιρειών.  
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Επίσης, σύμφωνα με την κοινοποίηση, κατόπιν αξιολόγησης των επιλόγων και υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες, αποφασίστηκε  από τον Όμιλο ΕΛΠΕ, ότι η συγχώνευση του τμήματος 

που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης του υγραερίου (μέσω 

της ΕΚΟ) με τα τμήματα των τριών εταιρειών μέσω της VLPG είναι η πλέον συμφέρουσα 

λύση για την εταιρεία σχετικά με την αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου. 

Η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων και η πρόνοια για πρόσβαση τρίτων, τουλάχιστον 

για 10% του αποθηκευτικού χώρου ανά προϊόν πρόκειται να υπογραφεί από τα μέρη 

σύμφωνα με την κοινοποίηση σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας συγκέντρωσης από 

την Επιτροπή. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι, τα κριτήρια αξιολόγησης για παροχή 

αποθηκευτικού χώρου οποιασδήποτε νεοεισερχόμενης εταιρείας είναι αντικειμενικής 

φύσεως και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους αποθηκευτικούς χώρους της 

VLPG.  

 

ΣΤ) η συγκέντρωση καταργεί έναν σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού 

Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, η συγκέντρωση θα καταργήσει 

πλήρως τον ανταγωνισμό στην επηρεαζόμενη αγορά οριζόντιου επιπέδου αφού 

δημιουργείται μία επιχείρηση με μονοπωλιακή θέση.  

Συμπερασματικά, η παρούσα συγκέντρωση δύναται να παρακωλύσει σημαντικά τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης αποθηκευτικού 

χώρου υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου 

κίνησης, καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις καθότι οι Εταιρείες μέτοχοι της 

VLPG και η ΕΠΚ είναι οι μόνες που θα δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά, μέσω της 

VLPG. Ο περιορισμός αυτών των ανταγωνιστικών πιέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

καταχρηστική εκμετάλλευση της μονοπωλιακής θέσης της VLPG όπως σημαντικές αυξήσεις 

τιμών ή περιορισμό της διάθεσης της υπηρεσίας αποθήκευσης υγραερίου. Ως εκ τούτου, η 

VLPG, με την υλοποίηση της παρούσας πράξης  έχει τη δυνατότητα και ενδεχομένως και 

τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών 

ανταγωνιστών της και υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του 

ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης. 

Ως εκ των ανωτέρω υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του 

ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, και ως αποτέλεσμα της απόφασης της 

Επιτροπής με αρ.49/2018,  η VLPG ανέλαβε την υποχρέωση  για διάθεση μέχρι του 10% 

του αποθηκευτικού της χώρου σε τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία θα προσφέρεται 

υπό τους ίδιους όρους όπως και στις Ιδρυτικές Εταιρείες.  Διασφαλίζεται ότι η VLPG δεν θα 

έχει ούτε την ικανότητα να  αποκλείσει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και 
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δυνητικών ανταγωνιστών της, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο 

σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού, παρά τη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης.  

Στους όρους 16.7.3 και 16.7.4 της Συμφωνίας Μετόχων, καταγράφονται τα κριτήρια τα 

οποία θα λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήματος αποθήκευσης 

χωρητικότητας από τρίτα πρόσωπα, καθώς και στους όρους 14.1 και 16.7.2  προνοείται η 

διεξαγωγή των εργασιών της VLPG σε εμπορική βάση, η οποία θα διασφαλίζει την απουσία 

διακρίσεων (arm’s length) και την προσφορά των υπηρεσιών της με διαφάνεια και χωρίς 

διακρίσεις.  

Στην κοινοποίηση διευκρινίζεται ότι ο λόγος για τον οποίο οι Εταιρείες συμμετέχουν στη 

δημιουργία της παρούσας συγκέντρωσης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής 

και του κόστους λειτουργίας της νέας εγκατάστασης υγραερίου ανά μονάδα μάζας 

υγραερίου. Προγενέστερα, η ΕΠΚ αποχώρησε από την συγκέντρωση για να προχωρήσει 

στην δημιουργία δικής της ανεξάρτητης μονάδας. Μετά από μελέτη κατέληξε ότι η 

δημιουργία τέτοιας μονάδας δεν είναι εφικτή από μία μόνο εταιρεία εξαιτίας του εξαιρετικά 

υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης της μονάδας .  

Τα εμπλεκόμενα μέρη ανέφεραν στην κοινοποίηση ότι υπάρχει και άλλη διαθέσιμη γη εντός 

της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού (ΕΒΠΒ) για μελλοντικούς χρήστες. 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Coral Gas (μέλος του ομίλου εταιρειών Μotor Oil), η οποία 

δραστηριοποιείται  ως μεταπωλητής υγραερίου έχει ενοικιάσει βιομηχανικό οικόπεδο εντός 

της ΕΒΠΒ κατάλληλο για κατασκευή εγκατάστασης υγραερίου. Επί του παρόντος, δεν έχει 

προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για ανάπτυξη του εν λόγω οικοπέδου. Διευκρινίζεται  ότι η 

Coral Gas δεν δραστηριοποιείται στην αγορά εισαγωγής, αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραέριο κίνησης και 

προμηθεύεται υγραέριο, χύμα και εμφιαλωμένο, χονδρικώς από την [………]. Οι ετήσιες 

αγορές της συγκεκριμένης εταιρείας για το 2020 ανέρχονταν στα [………]. Η Επιτροπή 

σημειώνει ότι η θέση των εμπλεκομένων μερών ότι η Coral Gas έχει αποκτήσει το 

βιομηχανικό οικόπεδο αρ. 24 στην ΕΒΠΒ προκύπτει από τις απαντήσεις του ΥΕΕΒ καθώς 

επίσης ότι υπάρχει ακόμη ένα βιομηχανικό οικόπεδο διαθέσιμο, το 34. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τη θέση ότι η σκοπούμενη συγκέντρωση δεν ενδέχεται να 

επιφέρει αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη 

αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων καθώς και 

υγραερίου κίνησης.   

Στην προκείμενη περίπτωση, η Επιτροπή κρίνει ότι η κατάργηση σημαντικού παράγοντα 

ανταγωνισμού δεν ισχύει καθότι προηγουμένως οι μόνοι αποθηκευτικοί χώροι που 

υπήρχαν ήταν οι ιδιόκτητοι χώροι των Εταιρειών και της ΕΚΟ, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν 

για ιδία χρήση.  
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Συμπεράσματα Μη Συντονισμένης Συμπεριφοράς 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι παρούσα συγκέντρωση δύναται να παρακωλύσει σημαντικά τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης αποθηκευτικού 

χώρου υγραερίου καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταχρηστική εκμετάλλευση της 

δημιουργηθείσας δεσπόζουσας θέσης της VLPG όπως σημαντικές αυξήσεις τιμών (και 

αναφορικά με την πρόσβαση στους σωλήνες εκφόρτωσης). 

Ως εκ των ανωτέρω υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του 

ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης. 

Σημειώνεται ότι η VLPG, στη βάση των προνοιών της Συμφωνίας Μετόχων θα παρέχει 

πρόσβαση σε όλες τις υποδομές της, σε όλους τους πιθανούς χρήστες οι οποίοι θα 

πληρούν μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς διακρίσεις μειώνει τις πιθανότητες 

καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης της. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

τους όρους 16.7.3 και 16.7.4 της Συμφωνίας Μετόχων, καταγράφονται τα κριτήρια τα οποία 

θα λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήματος αποθήκευσης 

χωρητικότητας από τρίτα πρόσωπα, καθώς και στους όρους 14.1 και 16.7.2  προνοείται η 

διεξαγωγή των εργασιών της VLPG σε εμπορική βάση, η οποία θα διασφαλίζει την απουσία 

διακρίσεων (arm’s length) και την προσφορά των υπηρεσιών της με διαφάνεια και χωρίς 

διακρίσεις.  

 

Αποτελέσματα Συντονισμένη Συμπεριφοράς 

Στην προκείμενη περίπτωση, οι τρεις Εταιρείες PHL, ΕΠΚ και INT ασκούν δραστηριότητες 

σε σημαντικό βαθμό σε αγορά του προηγούμενου σταδίου (upstream market) από την 

αγορά στην οποία θα δραστηριοποιείται η VLPG, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου. 

Επίσης, και οι τέσσερεις Εταιρείες ασκούν δραστηριότητες σε σημαντικό βαθμό σε αγορά 

του επόμενου σταδίου (downstream market) από την αγορά στην οποία θα 

δραστηριοποιείται η VLPG, ήτοι τις αγορές χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα 

και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης). Επίσης, οι δύο από τις 

τέσσερις εταιρείες, PHL και ΕΛΠΕ, δραστηριοποιούνται και στην αγορά χονδρικής και 

λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης. 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώσει ότι η συγκέντρωση ενδεχομένως θα διευκολύνει 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους είτε στην 

αγορά του προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στην αγορά 

του επόμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα 

και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης, αφού οι 

Διοικητικοί  Σύμβουλοι των Εταιρειών δύνανται να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG 

και θα παρακάθονται σε συνεδριάσεις όλοι μαζί δημιουργώντας μια πλατφόρμα παροχής 
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ευκαιρίας συνεννόησης. Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται οποιεσδήποτε τρίτες επιχειρήσεις 

οι οποίες θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε τυχόν συντονισμό των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων οπότε υφίσταται η ευκαιρία και το κίνητρο για ενδεχόμενο συντονισμό στην 

αγορά εισαγωγής ή και χονδρικής ή και λιανικής διάθεσης υγραερίου. 

Κατά συνέπεια πέραν από την αύξηση της ισχύος της VLPG στην αγορά αποθήκευσης 

υγραερίου, οι Εταιρείες δύνανται να εκμεταλλευτούν τη δύναμη τους μέσω της διευκόλυνσης 

του συντονισμού των στρατηγικών τους αποφάσεων στις ανάντη και κατάντη αγορές. 

Σημειώνονται επίσης και οι δομικοί δεσμοί και γενικότερα η δομή της αγοράς που θα 

δημιουργηθεί μετά τη συγκέντρωση ως αποτέλεσμα της VLPG μεταξύ των Εταιρειών, 

πέραν των συμβατικών σχέσεων που ήδη υφίστανται σήμερα μεταξύ των εν λόγω εταιρειών 

([………]), αλλά και ορισμένων διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ τους ([………]). 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν τίθεται θέμα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται στην συγκέντρωση να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους είτε στην 

επηρεαζόμενη αγορά του προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής, είτε στην 

επηρεαζόμενη αγορά του επόμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής διάθεσης 

υγραερίου, ούτε και να προβαίνουν σε αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, 

εφόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής αναλαμβάνουν 

υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αναφέρεται στους όρους 8.2.9 και 11.4 αντίστοιχα της 

Συμφωνίας Μετόχων. 

Η υποχρέωση διατήρησης εχεμύθειας μέσω της σχετικής δέσμευσης/δήλωσης από μέρους 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και του γενικού διευθυντή της VLPG (βλ. 

όρος 8.2.9 της Συμφωνίας Μετόχων), διασφαλίζει ότι οι Εταιρείες δεν πρόκειται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών τους στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης 

βαθμίδας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχουσες τονίζουν, ότι: 

 Tα εμπλεκόμενα μέρη ήδη δραστηριοποιούνταν στην αγορά αποθήκευσης και προ 

της παρούσας συγκέντρωσης, 

 Στο παρόν στάδιο δεν δραστηριοποιείται άλλος ανταγωνιστής στην αγορά 

χονδρικής διάθεσης στο αμέσως επόμενο επίπεδο από την αποθήκευση (εκτός των 

εμπλεκομένων μερών) ούτε και προσφέρεται σήμερα τέτοια δυνατότητα σε 

δυνητικούς ανταγωνιστές με βάση τα ξεχωριστά τερματικά που έχει κάθε ένα από 

τα εμπλεκόμενα μέρη.  Δίνεται ήδη (στη βάση του όρου 16.7.3 της Συμφωνίας 

Μετόχων) η δυνατότητα με την υποχρεωτική διάθεση τουλάχιστον 10% του 

αποθηκευτικού χώρου ανά προϊόν (υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων και 

υγραέριο κίνησης) σε δυνητικούς ανταγωνιστές.   
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Επιπλέον, σύμφωνα με την κοινοποίηση, με βάση τις υφιστάμενες Δεσμεύσεις, τα μέρη 

υποχρεώνονται να διορίσουν ανεξάρτητο άτομο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το 

οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση 

συντονισμός μεταξύ των μελών του ΔΣ (Trustee). Οι ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν τεθεί 

για την απαγόρευση μεταφοράς ευαίσθητων πληροφοριών μειώνουν περαιτέρω τον 

κίνδυνο άλλων μη-συντονισμένων κάθετων αποτελεσμάτων.  

Η Επιτροπή τονίζει ξανά ότι η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων πρόκειται να υπογραφεί 

από τα μέρη σύμφωνα με την κοινοποίηση σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας 

συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλιστεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

πρόνοιας. 

 

Αντισταθμιστική ισχύς των αγοραστών 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, ακόμα και 

επιχειρήσεις με πολύ υψηλά μερίδια αγοράς ενδέχεται να μην είναι σε θέση, μετά τη 

συγκέντρωση, να παρακωλύσουν αισθητά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως να 

ενεργούν σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους πελάτες τους, αν οι πελάτες τους 

διαθέτουν αντισταθμιστική αγοραστική ισχύ η οποία: 

«……….., ως αντισταθμιστική αγοραστική ισχύς πρέπει να νοείται η διαπραγματευτική ισχύς 

που έχει ο αγοραστής έναντι του πωλητή στις εμπορικές διαπραγματεύσεις λόγω του 

μεγέθους του, της εμπορικής του σημασίας για τον πωλητή και της ικανότητας του να στραφεί 

σε εναλλακτικούς προμηθευτές.» 

Στην απόφασή της για την υπόθεση Ryanair/AerLingus,28 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατέγραψε ότι έλειπε από τους πελάτες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων η 

αντισταθμιστική ισχύς αγοραστών οι οποίοι είχαν περιορισμένη ή καμία δυνατότητα να 

αλλάξουν προμηθευτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέγραψε ότι η πράξη θα μείωνε 

σημαντικά την ικανότητα των πελατών για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων προμηθευτών, 

διότι:  

«it would not only reduce the number of alternative airlines to whom they could turn in case 

of a price increase post-merger, but would also remove the possibilities to switch for 

customers entirely on many routes». 

Όπως σημειώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 22 διαδρομές η συγχώνευση θα 

δημιουργούσε μονοπώλιο και σε 9 άλλες διαδρομές θα μειωνόταν ο αριθμός των 

εναλλακτικών λύσεων από 3 σε 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι πελάτες θα ήταν¨ 

 
28 Υπόθεση COMP/M.4439,  Ryaian/AerLingus, 27/6/2007. 
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«particularly vulnerable to price increases in the present case since they would have no or 

very limited possibilities to switch to other suppliers on almost all affected toutes and no 

buyer power to offset such price increases.» 

Στην παρούσα υπόθεση, οι μόνοι υφιστάμενοι πελάτες της VLPG θα είναι οι είναι μέτοχοι 

της, οπόταν οι Εταιρείες είναι αυτή τη στιγμή οι μόνες που θα ενοικιάσουν άμεσα χώρο στις 

εγκαταστάσεις της VLPG, ανάλογα με το μέγεθος του χώρου που άλλωστε προβλέπει και 

η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων. 

Σε περίπτωση δυνητικού ανταγωνιστή των Εταιρειών ο οποίος θα εισέλθει στην αγορά 

εισαγωγής ή  χονδρικής ή λιανικής διάθεσης υγραερίου και θα πρέπει αναγκαστικά να 

ενοικιάσει χώρο αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ο νέος αυτός παίκτης ενδέχεται 

να μην έχει τη δύναμη να απειλήσει σοβαρά τη VLPG ότι θα καταφύγει μέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστημα σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, αν η VLPG αποφασίσει για 

παράδειγμα να εφαρμόσει δυσμενείς όρους. Ο λόγος για αυτό εστιάζεται στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχουν άλλοι προμηθευτές, αφού η VLPG θα κατέχει σχεδόν το 100% της σχετικής 

αγοράς αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου. Επιπλέον, το υγραέριο είναι εισαγόμενο 

και έρχεται στην Κύπρο με πλοία και δεν μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί άμεσα. Ούτε 

μπορεί ο πελάτης να απειλήσει τον προμηθευτή ότι θα προχωρήσει σε κάθετη ολοκλήρωση 

καθότι για την εισαγωγή του απαιτείται αποθήκευση πριν τη διανομή και αυτό είναι 

χρονοβόρο. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική αγοραστική 

ισχύ από πλευράς δυνητικών πελατών της VLPG καθότι οι επιλογές τους είναι 

περιορισμένες ή μπορεί και ανύπαρκτες με βάση τις παρούσες συνθήκες. 

 

Είσοδος στην αγορά 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, όταν η είσοδος 

στην αγορά είναι αρκετά εύκολη, η συγκέντρωση δεν είναι πιθανόν να δημιουργήσει 

σημαντικούς κινδύνους για τον ανταγωνισμό.  

Για να εισέλθει μια επιχείρηση στην αγορά θα πρέπει να μην υπάρχουν σοβαρά εμπόδια 

εισόδου όπως νομικοί φραγμοί, τεχνικά πλεονεκτήματα από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, 

μη επικερδής αγορά, μακροχρόνιες συμβάσεις, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.ά. 

Στην απόφασή της για την υπόθεση Ryanair/AerLingus29 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε 

ότι δεν ήταν εφικτή η είσοδος νέου παίκτη στην αγορά για τους ακόλουθους λόγους: 1) η 

δύναμη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ήταν πολύ μεγάλη για να μπορέσει κάποιος 

νέος παίκτης να τους ανταγωνιστεί, 2) υπήρχαν υψηλά κόστη και μεγάλο βαθμός ρίσκου 

 
29 Υπόθεση COMP/M.4439,  Ryaian/Aer Lingus, 27/6/2007. 
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για την είσοδο στην αγορά, 3) τα χαρακτηριστικά της Ιρλανδικής αγοράς, 

συμπεριλαμβανομένου του μικρού της μεγέθους και  της απομακρυσμένης τοποθεσίας της, 

έκαναν άλλες αγορές πιο ελκυστικές για πιθανούς επενδυτές, 4) τον περιορισμό στην 

παραγωγική δυναμικότητα στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου και άλλων σχετικών 

αεροδρομίων και 5) η ισχυρή θέση της νέας οντότητα στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου, η 

οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη χρήση των αερολιμενικών υποδομών. 

Επίσης στην απόφαση της Lagardene/Natexis/VUP30 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε 

ότι η είσοδος νέας εταιρείας στην αγορά διανομής βιβλίων δεν ήταν πιθανή λόγω του ύψους 

της επένδυσης που απαιτείτο (€10-€15 εκατομμύρια) και του μικρού μεγέθους της αγοράς. 

Σύμφωνα με τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο (Κεφ.272), απαιτείται Άδεια Αποθήκευσης 

Πετρελαιοειδών για την αποθήκευση ή φύλαξη υγραερίου σε δοχεία υγραερίου των οποίων 

η χωρητικότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 450 λίτρα. Η Άδεια Αποθήκευσης 

Πετρελαιοειδών χορηγείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, δυνάμει του άρθρου 4 

του περί Πετρελαιοειδών Νόμου. Επιπρόσθετα υπάρχουν τέσσερις (4) Κώδικες Πρακτικής 

για την αποθήκευση, εγκατάσταση και πυροπροστασία αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων 

υγραερίου. Οι εν λόγω Κώδικες ερμηνεύουν σε απλή τεχνική γλώσσα τις νομικές απαιτήσεις 

των προνοιών της σχετικής με το υγραέριο νομοθεσίας.31 

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν υπήρξε οποιαδήποτε είσοδος νέας επιχείρησης 

εισαγωγής υγραερίου στην περιοχή Βασιλικού τα τελευταία πέντε χρόνια κυρίως λόγω του 

γεγονότος ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας επιπρόσθετων αποθηκευτικών χώρων 

υγραερίου. Με βάση τη συμφωνία της Κυβέρνησης και του Δήμου Λάρνακας κατά ή περί το 

2002, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκε η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων 

πετρελαιοειδών από την Λάρνακα και η μεταφορά τους στην περιοχή του Βασιλικού, είναι 

καίριο να σημειωθεί ότι δεν έχουν δημιουργηθεί έκτοτε άλλοι χώροι αποθήκευσης (καύσιμου 

ή υγραερίου) στη Λάρνακα. 

Επιπρόσθετοι παράγοντες που ενδεχόμενα επηρεάζουν την είσοδο στην αγορά είναι το 

κόστος της επένδυσης το οποίο ενδέχεται να είναι αρκετά ψηλό (εγκαταστάσεις, αγορά 

κυλίνδρων, αγορά βυτιοφόρων, εκπαίδευση προσωπικού, μελέτες, συστήματα ασφαλείας, 

κοκ), η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών καθώς και η συμμόρφωση με αριθμό 

νομοθεσιών, οδηγιών και κανονισμών. Συμμόρφωση με τους Κώδικες Πρακτικής για την 

αποθήκευση, εγκατάσταση και πυροπροστασία αποθηκεύσεων και εγκαταστάσεων 

υγραερίου που εκδίδονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης διενεργείται 

ποιοτικός έλεγχος πριν από την παραλαβή του φορτίου και στη συνέχεια μετά την 

παραλαβή με χημικές αναλύσεις. Οι αναλύσεις αυτές γίνονται σε πιστοποιημένα χημεία και 

το κόστος επιβαρύνεται η κάθε εταιρεία εισαγωγής. Περαιτέρω τόσο οι εγκαταστάσεις 

 
30 Υπόθεση COMP/M.2978  Lagardene/Natexis/VUP, 7/1/2004. 
31 www.mlsi.gov.cy 
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αποθήκευσης πετρελαίων όσον και του υγραερίου πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας που διέπει την αποθήκευση πετρελαιοειδών. Κάθε χρόνο όλες οι εγκαταστάσεις 

επιθεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Πυροσβεστική 

Υπηρεσία) για την έκδοση πιστοποιητικού αποθήκευσης. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Εταιρείες, το μέγεθος της αγοράς υγραερίου στην Κύπρο 

είναι μικρό και όπως προκύπτει στην υπό εξέταση συγκέντρωση, η δημιουργία νέων 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης είναι δαπανηρή.  

Σημειώνεται η θέση εταιρείας, σύμφωνα με την οποία: 

«το κόστος εισαγωγής, αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διανομής ως επίσης και τεχνικού και 

άλλου εξοπλισμού είναι απαγορευτικό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μοναδική 

περίπτωση δραστηριοποίησης νέου εισαγωγέα θα ήταν εφικτή μόνο από μεγάλες εταιρείες 

παραγωγής υγραερίου που πιθανώς να ενδιαφερθούν για την κυπριακή αγορά. Αυτό όμως 

και πάλι θα είναι δύσκολο καθώς οι υφιστάμενες εταιρείες εισαγωγής φρόντισαν με την 

πάροδο των χρόνων να έχουν διαμοιράσει το μερίδιο που τους αναλογεί και θα είναι πολύ 

δύσκολο για κάποιο νέο εισαγωγέα να εξασφαλίσει μερίδιο της αγοράς χωρίς την 

συγκατάθεση τους.» 

Επίσης, σύμφωνα με άλλη εταιρεία η ανάγκη μεγάλων κεφαλαίων αποτελεί φραγμό στην 

είσοδο νέου παίκτη στην αγορά αποθήκευσης υγραερίου. 

Υπό το φως των ανωτέρω,  η προσέλκυση νέου παίκτη στην αγορά προβλέπεται δύσκολη 

λόγω της ύπαρξης φραγμών εισόδου. Επιπρόσθετα, ως οι Εταιρείες ισχυρίζονται η 

αβεβαιότητα για την εξέλιξη της αγοράς και η πιθανή συρρίκνωση της δεν καθιστά ελκυστική 

την είσοδο νέου παίκτη. 

 

Β. Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των μη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον 

έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή στη βάση των Κατευθυντήριων γραμμών για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων32 (εφεξής οι «Κατευθυντήριες γραμμές για κάθετες 

συγκεντρώσεις») εξέτασε περαιτέρω την παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Ειδικότερα, 

σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για κάθετες συγκεντρώσεις, οι κάθετες 

συγκεντρώσεις αφορούν εταιρείες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Οι κάθετες συγκεντρώσεις δεν συνιστούν κατά κανόνα απειλή για τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εκτός εάν η επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση 

 
32 Κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(2008/C 265/07) σημείο 4. 
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διαθέτει σημαντική ισχύ σε μία τουλάχιστον εκ των σχετικών αγορών33. Κατά την 

αξιολόγηση κάθετων συγκεντρώσεων, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση καθέτων συγκεντρώσεων34  σημειώνεται ότι: 

«Δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι μη οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να 

παρεμποδίζουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό: μη συντονισμένα 

αποτελέσματα και συντονισμένα αποτελέσματα (επιδράσεις στη δυνατότητα συντονισμού 

των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που δραστηριοποιούνται)». 

 

(i) Συντονισμένα αποτελέσματα 

Στις Κατευθυντήριες γραμμές για κάθετες συγκεντρώσεις καταγράφονται τα ακόλουθα σε 

σχέση με τα συντονισμένα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τις κάθετες (ή 

ετερογενείς) συγκεντρώσεις επιχειρήσεων: 

«Όπως αναφέρεται στο τμήμα IV της ανακοίνωσης για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις, μια 

συγκέντρωση ενδέχεται να μεταβάλει τη φύση του ανταγωνισμού ούτως ώστε επιχειρήσεις 

που προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να 

συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό. Μια συγκέντρωση μπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, 

σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συμπεριφορά 

τους και πριν από τη συγκέντρωση. 

Συντονισμός στην αγορά ενδέχεται να προκύψει όταν οι ανταγωνιστές είναι σε θέση, χωρίς 

προσφυγή σε συμφωνία ή εναρμονισμένη πρακτική κατά την έννοια του άρθρου 81 της 

συνθήκης ΕΚ, να προσδιορίσουν και να επιδιώξουν κοινούς στόχους, αποφεύγοντας τις 

κανονικές αμοιβαίες ανταγωνιστικές πιέσεις μέσω ενός συνεκτικού συστήματος έμμεσων 

απειλών. Σε ένα κανονικό ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάθε επιχείρηση έχει διαρκώς κίνητρο 

να ασκεί ανταγωνισμό. Αυτό το κίνητρο είναι που διατηρεί τελικά τις τιμές σε χαμηλά 

επίπεδα και που εμποδίζει τις επιχειρήσεις να μεγιστοποιούν από κοινού τα κέρδη τους. Ο 

συντονισμός συνιστά απομάκρυνση από τους κανονικούς όρους ανταγωνισμού, υπό την 

έννοια ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διατηρήσουν τιμές ανώτερες από εκείνες που θα 

απέδιδε η ανεξάρτητη βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση των κερδών. Οι επιχειρήσεις 

αποφεύγουν να θεσπίσουν τιμές χαμηλότερες από εκείνες που χρεώνουν οι ανταγωνιστές 

τους με συντονισμένο τρόπο, επειδή προβλέπουν ότι μια τέτοια συμπεριφορά θα θέσει σε 

κίνδυνο τον συντονισμό στο μέλλον. Για να προκύψουν επιπτώσεις συντονισμένης 

 
33 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, υποσημείωση 31παρ. 11 επ. 
Βλ. επίσης αποφάσεις Ε.Επ. M.1157 - SKANSKA/SCANCEM, παρ. 69 και 78, Μ.4314 - JOHNSON/PFIZER, 
παρ. 122-123, Μ.5005 - GALP/EXXONMOBIL, παρ. 62, Μ.3943 - S.GOBAIN/BPB, παρ. 45 και 48, M.3231 -
PREEM/SCANDINAVISKA, παρ. 24-25, και Μ.4723-ENI/EXXON MOBIL, παρ. 30. 
34 Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση μη οριζόντιων συγκεντρώσεων, υποσημείωση 31, παρ. 29 
επόμενα, υποσημείωση 31, παρ.17 



53 / 100 

συμπεριφοράς, το κέρδος που θα αποκόμιζαν οι επιχειρήσεις από τον επιθετικό 

ανταγωνισμό βραχυπρόθεσμα («παρέκκλιση») πρέπει να είναι μικρότερο από την 

αναμενόμενη μείωση των εσόδων που συνεπάγεται η συμπεριφορά αυτή μακροπρόθεσμα, 

καθώς αναμένεται να προκαλέσει επιθετική απάντηση εκ μέρους των ανταγωνιστών 

(«επιβολή κυρώσεων»). 

Συντονισμός είναι πιθανότερο να ανακύψει σε αγορές στις οποίες είναι σχετικά πιο απλό 

για τα μέρη να καταλήξουν σε συνεννόηση όσον αφορά τους όρους του συντονισμού. 

Επιπλέον, για να είναι βιώσιμος ο συντονισμός πρέπει να πληρούνται τρεις βασικές 

προϋποθέσεις: πρώτον, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν σε επαρκή 

βαθμό την τήρηση των όρων του συντονισμού· δεύτερον, η πειθαρχία προϋποθέτει την 

ύπαρξη κάποιων αξιόπιστων αποτρεπτικών μηχανισμών που μπορούν να ενεργοποιηθούν 

σε περίπτωση παρέκκλισης· τρίτον, οι αντιδράσεις τρίτων, όπως υφισταμένων και 

μελλοντικών ανταγωνιστών που δεν συμμετέχουν στον συντονισμό, καθώς και πελατών, 

δεν θα πρέπει να είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 

συντονισμού». 

 

ΚΑΘΕΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων  εκτός 

κίνησης καθώς και υγραερίου κίνησης, η οποία περιλαμβάνει την εμφιάλωση, τη 

φόρτωση σε βυτιοφόρα και τη συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας (2) με εισαγωγή υγραερίου στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (1), χονδρική πώληση υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης 

και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης (3), και λιανική πώληση υγραερίου 

χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων χρήσεων εκτός κίνησης και (β) κίνησης 

στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας (4) 

Στην προκείμενη περίπτωση, οι τρεις Εταιρείες PHL, ΕΠΚ και INT ασκούν δραστηριότητες 

σε σημαντικό βαθμό σε αγορά του προηγούμενου σταδίου (upstream market) από την 

αγορά στην οποία θα δραστηριοποιείται η VLPG, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου. 

Επίσης, και οι τέσσερεις Εταιρείες ασκούν δραστηριότητες σε σημαντικό βαθμό σε αγορά 

του επόμενου σταδίου (downstream market) από την αγορά στην οποία θα 

δραστηριοποιείται η VLPG, ήτοι τις αγορές χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα 

και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης). Επίσης, οι δύο από τις 

τέσσερις εταιρείες, PHL και ΕΛΠΕ, δραστηριοποιούνται και στην αγορά χονδρικής και 

λιανικής πώλησης υγραερίου κίνησης. 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η συγκέντρωση ενδεχομένως να διευκολύνει τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους είτε στην αγορά 

του προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στην αγορά του 
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επόμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα και 

κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης, αφού οι 

Διοικητικοί  Σύμβουλοι των Εταιρειών δύνανται να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG 

και θα παρακάθονται σε συνεδριάσεις όλοι μαζί δημιουργώντας μια πλατφόρμα παροχής 

ευκαιρίας συνεννόησης. Σημειώνεται ότι δεν υφίστανται οποιεσδήποτε τρίτες επιχειρήσεις 

οι οποίες θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε τυχόν συντονισμό των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων (οι δραστηριότητες της Coral είναι πολύ περιορισμένες), οπότε το κέρδος που 

θα αποκομίσουν οι εταιρείες από ένα ενδεχόμενο συντονισμό στην αγορά εισαγωγής ή/και 

χονδρικής διάθεσης θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων τους βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 

Κατά συνέπεια πέραν από την αύξηση της ισχύος της VLPG στην αγορά αποθήκευσης 

υγραερίου, οι Εταιρείες δύνανται να εκμεταλλευτούν τη δύναμη τους μέσω της διευκόλυνσης 

του συντονισμού των στρατηγικών τους αποφάσεων στις ανάντη και κατάντη αγορές. 

Σημειώνονται επίσης και οι δομικοί δεσμοί και γενικότερα η δομή της αγοράς που θα 

δημιουργηθεί μετά τη συγκέντρωση ως αποτέλεσμα της VLPG μεταξύ των Εταιρειών, 

πέραν των συμβατικών σχέσεων που ήδη υφίστανται σήμερα μεταξύ των εν λόγω εταιρειών 

([………]), αλλά και ορισμένων διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ τους ([………]). 

Η σημαντικότητα της μη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μητρικών εταιρειών 

διαφαίνεται και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση M.4760 

Amadeus/Sabre/JV (Moneydirect), παρ. 25 όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

“The Commission has analysed closely the arrangements that will be put in place by 

Amadeus and Sabre to prevent anti-competitive information “spill-over” to and from the JV. 

The Joint Venture Agreement specifies which types of information will be shared between 

Moneydirect, Amadeus and Sabre. No information that is not normally available to 

shareholders of a JV will be disclosed by Moneydirect to its parent companies. As a general 

rule, information obtained and produced by the JV will be treated as confidential and will not 

be made available to the parent companies. Amadeus’ and Sabre’s access to information 

will be limited to their own respective transactions. The parties state in the Joint Venture 

Agreement that they consider it paramount to keep confidential pricing and transaction 

information of the JV’s customers. The only persons from the parent companies that will be 

granted access to detailed information about customer’ payment transactions will be 

employees formally seconded to the JV that do not have any sales or managing function 

within Amadeus or Sabre.” 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώσει ότι η συγκέντρωση ενδεχομένως να 

διευκολύνει τις Εταιρείες να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους είτε στην αγορά του 

προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στην αγορά του 

επόμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου.  
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Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, δεν τίθεται θέμα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται στην συγκέντρωση να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους είτε στην 

επηρεαζόμενη αγορά του προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά εισαγωγής, είτε στην 

επηρεαζόμενη αγορά του επόμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά χονδρικής διάθεσης 

υγραερίου, ούτε και να προβαίνουν σε αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, 

εφόσον τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής αναλαμβάνουν 

υποχρέωση εχεμύθειας, όπως αναφέρεται στους όρους 8.2.9 και 11.4 αντίστοιχα της 

Συμφωνίας Μετόχων. 

Η υποχρέωση διατήρησης εχεμύθειας μέσω της σχετικής δέσμευσης/δήλωσης από μέρους 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και του γενικού διευθυντή της VLPG (βλ. 

όρος 8.2.9 της Συμφωνίας Μετόχων), διασφαλίζει ότι οι Εταιρείες δεν πρόκειται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών τους στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης 

βαθμίδας. 

Συγκεκριμένα, στη Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων καταγράφονται τα ακόλουθα: 

“8.2.9 Every Director shall sign a declaration in the form of Appendix F that he shall maintain 

as confidential and shall not disclose to any director or chief executive or other officer, or 

employee, of the Company’s members, any confidential and/or commercially sensitive 

business information and/or trade secrets of the competitors of the Company’s members 

that may come within his knowledge by virtue of his position in the Board. 

…. 

11.4 The parties shall procure that the General Manager shall sign a declaration in the form 

of Appendix F that he shall maintain as confidential and shall not disclose to the Company’s 

members or to any director or chief executive or other officer, or employee, of the 

Company’s members, any confidential and/or commercially sensitive business information 

and/or trade secrets of the competitors of the Company’s members that may come within 

his knowledge by virtue of his position in the Board.” 

Οι Εταιρείες ισχυρίζονται ότι η πιο πάνω υποχρέωση εχεμύθειας διασφαλίζει ότι οι Εταιρείες 

δεν πρόκειται να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με 

τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης 

βαθμίδας. 

Αναφέρονται επιπρόσθετα στην κοινοποίησή τους στην απόφαση 

BP/CHEVRON/ENI/SONANGOL/OTOTAL/JV35 στην οποία καταγράφονται τα ακόλουθα: 

 
35 COMP/M.6477 - BP/CHEVRON/ENI/SONANGOL/OTOTAL/JV 
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“10. The JV is jointly controlled by all five Parents. At shareholder level, all strategic 

commercial decisions affecting the JV require the affirmative vote of […] shares eligible to 

vote – i.e. each of the Parents has a veto right. 3 at Board level, each of the Parents is 

entitled to appoint one member to the board of ALNG Ltd (the main operative entity of the 

JV) and the affirmative vote of […] votes eligible must be cast for matters which affect […] 

i.e. each of the members has a veto on matters dealing with strategic commercial activities 

of the JV. 

…. 

30. As regards the structure of the JV itself, it will also not facilitate coordination of the 

Parents’ activities since the JV agreements include mechanisms to ensure that the Parents 

do not obtain competitively sensitive information in respect of the JV’s activities. In 

particular, these mechanisms will prevent the flow of competitively sensitive information 

from the Parents to the JV and from the JV to the Parents to that which is necessary for the 

Parents to manage their interests in the JV. Such information expressly excludes, inter alia, 

commercially sensitive information such as the JV’s customer and/or pricing information.” 

Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχουσες τονίζουν, ότι: 

 Tα εμπλεκόμενα μέρη ήδη δραστηριοποιούνταν στην αγορά αποθήκευσης και προ 

της παρούσας συγκέντρωσης, 

 Στο παρόν στάδιο δεν δραστηριοποιείται άλλος ανταγωνιστής στην αγορά 

χονδρικής διάθεσης στο αμέσως επόμενο επίπεδο από την αποθήκευση (εκτός των 

εμπλεκομένων μερών) ούτε και προσφέρεται σήμερα τέτοια δυνατότητα σε 

δυνητικούς ανταγωνιστές με βάση τα ξεχωριστά τερματικά που έχει κάθε ένα από 

τα εμπλεκόμενα μέρη.  Δίνεται ήδη (στη βάση του όρου 16.7.3 της Συμφωνίας 

Μετόχων) η δυνατότητα με την υποχρεωτική διάθεση τουλάχιστον 10% του 

αποθηκευτικού χώρου ανά προϊόν (υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων και 

υγραέριο κίνησης) σε δυνητικούς ανταγωνιστές.   

Επιπλέον, σύμφωνα με την κοινοποίηση, με βάση τις υφιστάμενες Δεσμεύσεις, τα μέρη 

υποχρεώνονται να διορίσουν ανεξάρτητο άτομο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το 

οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση 

συντονισμός μεταξύ των μελών του ΔΣ (Trustee). Οι ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν τεθεί 

για την απαγόρευση μεταφοράς ευαίσθητων πληροφοριών μειώνουν περαιτέρω τον 

κίνδυνο άλλων μη-συντονισμένων κάθετων αποτελεσμάτων.  

Η Επιτροπή τονίζει ξανά ότι η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων36 πρόκειται να 

υπογραφεί από τα μέρη σύμφωνα με την κοινοποίηση σε περίπτωση έγκρισης της 

 
36 Συμφωνία Πώλησης Μετοχών - Παράρτημα Ι 
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παρούσας συγκέντρωσης από την Επιτροπή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

εφαρμογή της συγκεκριμένης πρόνοιας. 

 

(ii) Μη συντονισμένα αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για κάθετες συγκεντρώσεις, στα «Μη 

συντονισμένα αποτελέσματα: αποκλεισμός από την αγορά» σημειώνονται τα πιο κάτω: 

«29. Μια συγκέντρωση θεωρείται ότι έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την αγορά 

όταν η πρόσβαση πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προμήθειες ή αγορές 

παρακωλύεται ή καταργείται συνεπεία της συγκέντρωσης, μειώνοντας έτσι την ικανότητα 

ή/και το κίνητρο των εταιριών να ανταγωνισθούν. Ο εν λόγω αποκλεισμός από την αγορά 

ενδέχεται να επιτρέψει στις εταιρίες που μετέχουν στη συγκέντρωση —και, ενδεχομένως, 

και σε ορισμένους ανταγωνιστές τους— να αυξήσουν επικερδώς τις τιμές που χρεώνουν 

στους καταναλωτές.  

32. Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός επιζήμιου για τον ανταγωνισμό σεναρίου 

αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές, η Επιτροπή εξετάζει, πρώτον, 

κατά πόσο η συγχωνευθείσα επιχείρηση έχει μετά τη συγκέντρωση την ικανότητα να 

δημιουργήσει ουσιαστικά εμπόδια πρόσβασης σε εισροές, δεύτερον, κατά πόσον έχει το 

κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο και τρίτον, κατά πόσον μια στρατηγική αποκλεισμού από την 

αγορά θα έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στην αγορά επόμενης 

οικονομικής βαθμίδας (23). Στην πράξη, οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται συχνά μαζί, 

καθώς διαπλέκονται στενά μεταξύ τους.».  

 

Α) Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην προκείμενη υπόθεση, η VLPG που θα προκύψει από τη 

συγκέντρωση ενδεχομένως να αποκλείει τους δυνητικούς ανταγωνιστές στις κάθετες 

επηρεαζόμενες αγορές Εισαγωγής υγραερίου στην Κυπριακή Δημοκρατία (1) - 

Αποθήκευσης και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) 

καθώς και υγραερίου κίνησης (2) και Αποθήκευσης και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και 

άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης  (2)- Χονδρικής πώλησης 

χύμα υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και 

(β) κίνησης (3) και Λιανικής πώλησης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) θέρμανσης και 

άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης (4), από την πρόσβαση σε εισροές, εν 

προκειμένω την αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων 

χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης.   

Η Επιτροπή σημειώνει ότι προμηθευτές υγραερίου είναι οι διεθνείς έμποροι πετρελαίου και 

προϊόντων και οι εταιρείες που διαθέτουν διυλιστήρια πετρελαίου στην ευρύτερη 
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γεωγραφική περιοχή. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην περίπτωση της Κύπρου και οι 

πλοιοκτήτες, οι οποίοι συμβάλλουν στην μεταφορά υγραερίου με τα δεξαμενόπλοια τους. 

Συνοπτικά το υγραέριο μπορεί να προμηθευτεί/ αγοραστεί από εμπορικούς πράκτορες, 

διυλιστήρια, πλοιοκτήτριες εταιρείες και από άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών.  

Οι προμηθευτές των εμπλεκομένων μερών για υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων 

(εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης είναι:  

1) [………], 

 2) [………]37,  

3) [………] και η  

4) για την ΕΠΚ η ΕΛΠΕ Α.Ε. 

[………] 

Όπως δήλωσαν οι Εταιρείες, η VLPG θα δραστηριοποιείται μόνο στην αποθήκευση και 

διαχείριση του υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και 

υγραερίου κίνησης. Η εισαγωγή του προϊόντος και η διανομή και εμπορία του θα 

παραμείνουν ξεχωριστές δραστηριότητες του κάθε εμπλεκόμενου μέρους της 

συγκέντρωσης.  

Οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες της PHL και τα ατομικά μερίδια τους (όσον αφορά τις 

πωλήσεις της PHL προς τους πελάτες αυτούς) για το έτος 2020 στο υγραέριο θέρμανσης 

και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) είναι: 

                         Πίνακας 14 

 Όνομα Πελάτη Σύνολο 

(KG) 

Μερίδιο  

(%) 

 

1. [………] [………] [10-20]  

2. [………] [………] [10-20]  

3. [………] [………] [10-20]  

4. [………] [………] [5-10]  

5. [………] [………] [5-10]  

Οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες της SYN και τα ατομικά μερίδια τους (όσον αφορά τις 

πωλήσεις της SYN προς τους πελάτες αυτούς) για το έτος 2020 στο υγραέριο θέρμανσης 

και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) είναι: 

 
37 [………]. 
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                   Πίνακας 15 

 Όνομα Πελάτη Σύνολο Μερίδιο 

(%) 

1. [………] [………] [10-20] 

2. [………] [………] [5-10] 

3. [………] [………] [5-10] 

4. [………] [………] [5-10] 

5. [………] [………] [5-10] 

Οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες της INT και τα ατομικά μερίδια τους (όσον αφορά τις 

πωλήσεις της INT προς τους πελάτες αυτούς) για το έτος 2020 στο υγραέριο θέρμανσης 

και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) είναι: 

                      Πίνακας 16 

 Όνομα Πελάτη Σύνολο Μερίδιο  

(%) 

1. [………] [………] [10-20] 

2. [………] [………] [10-20] 

3. [………] [………] [5-10] 

4. [………] [………] [5-10] 

5. [………] [………] [5-10] 

 

Οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες της ΕΠΚ/Blue Circle και τα ατομικά μερίδια τους ( αφορά τις 

πωλήσεις της ΕΠΚ/Blue Circle προς τους πελάτες αυτούς) για το έτος 2020 για υγραέριο 

θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) είναι: 

                      Πίνακας 17 

 Όνομα Πελάτη Σύνολο Μερίδιο  

(%) 

1. [………] [………] [10-20] 
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2. [………] [………] [5-10] 

3. [………] [………] [5-10] 

4. [………] [………] [5-10] 

5. [………] [………] [5-10] 

Από τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται ότι η εταιρεία [………] αποτελεί πελάτη σε τρεις 

Εταιρείες, και η [………] προμηθεύει τις ΕΠΚ και PHL. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, στη προκειμένη στιγμή ένας παράγοντας που επηρεάζει την 

είσοδο μιας νέας εταιρείας εισαγωγής καθώς και διάθεσης/πώλησης υγραερίου χονδρικώς 

στην Κυπριακή αγορά, είναι η υφιστάμενη κατάσταση των αποθηκευτικών χώρων. Η 

έλλειψη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων είναι παράγοντας που επηρεάζει την είσοδο τόσο 

στην εισαγωγή υγραερίου όσον και στην χονδρική αγορά πώλησης υγραερίου χύμα και 

κυλίνδρων (α) θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης.   

Στην προκείμενη περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι με βάση τις θέσεις των Εταιρειών, 

η VLPG θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις με συνολική χωρητικότητα 4.120ΜΤ. Η υφιστάμενη 

συνολική χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων των μερών είναι στους 4.530ΜΤ. 

Επίσης επισημαίνεται ότι, με βάση τα στοιχεία της κοινοποίησης, ένεκα του γεγονότος ότι 

οι συνολικοί όγκοι υγραερίου στην Κυπριακή αγορά δεν υπερβαίνουν τους 50.000 ΜΤ 

περίπου ετησίως, αυτό καθιστά ασύμφορη και μη βιώσιμη την επένδυση για κατασκευή και  

διαχείριση νέου τερματικού για την αποθήκευση και εμφιάλωση υγραερίου και άρα καθιστά 

ενδεχομένως την οποιαδήποτε πρόθεση δυνητικού ανταγωνιστή να κατασκευάσει δικό του 

αποθηκευτικό χώρο υγραερίου ασύμφορη. 

Τονίζεται από τις Εταιρείες ότι με τη δημιουργία της υποδομής της VLPG θα δοθεί πρώτη 

φορά η δυνατότητα αποθήκευσης χωρητικότητας σε νέους παίκτες στις κάθετες αγορές που 

δεν κατέχουν σήμερα ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, αφού οι μόνοι αποθηκευτικοί 

χώροι που υφίστανται σήμερα είναι οι ιδιόκτητοι χώροι της κάθε Εταιρείας, οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται για ιδία χρήση. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η VLPG, με την υλοποίηση της παρούσας πράξης, ενδέχεται να 

επιλέξει να μη συναλλάσσεται με τους δυνητικούς ανταγωνιστές της στις κάθετες 

επηρεαζόμενες αγορές. Η VLPG ενδέχεται να αποφασίσει να περιορίσει την παροχή 

αποθηκευτικών χώρων ή/και να αυξήσει τις τιμές που θα χρεώνει σε δυνητικούς 

ανταγωνιστές στις κάθετες επηρεαζόμενες αγορές ή/και να καταστήσει με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο τους όρους αποθήκευσης λιγότερο ευνοϊκούς από εκείνους που ίσχυαν για τις 

ίδιες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.   
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Επιπρόσθετα, λόγω της μη ύπαρξης ανταγωνιστών, στο παρόν στάδιο, των τεσσάρων 

Εταιρειών στη VLPG, στις κάθετες επηρεαζόμενες αγορές, δεν δύναται να εφαρμοστούν 

αντισταθμιστικές στρατηγικές αντιπάλων επιχειρήσεων, που θα μείωναν ουσιαστικά την 

προαναφερόμενη δυνατότητα της VLPG να περιορίζει την παροχή αποθηκευτικών χώρων. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι είναι πιθανό η VLPG, με την υλοποίηση της παρούσας πράξης, 

να έχει κίνητρο αποκλεισμού δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές προηγούμενης και 

επόμενης οικονομικής  βαθμίδας καθώς ο εν λόγω αποκλεισμός θα είναι επικερδής στις 

αγορές αυτές αφού θα διασφαλίζονται τα κέρδη των Εταιρειών που είναι οι μέτοχοι της. 

Η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δύναται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 

λόγω αποκλεισμού δυνητικών ανταγωνιστών στην προηγούμενη ή επόμενη οικονομική 

βαθμίδα, από την πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους π.χ. με αύξηση του κόστους των 

δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές αυτές. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι στην προκείμενη περίπτωση, για να μην 

αποκλείει η VLPG τους δυνητικούς ανταγωνιστές των Εταιρειών στις κάθετες 

επηρεαζόμενες αγορές, από την πρόσβαση σε εισροές, εν προκειμένω την αγορά 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα τους ενοικιάζει 

αποθηκευτικό χώρο, και θα συναλλάσσεται με τους δυνητικούς ανταγωνιστές των Εταιρειών 

υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους θα συναλλάσσεται με τις Εταιρείες αλλά με αυτό τον 

τρόπο θα γνωρίζει τις προθέσεις των ανταγωνιστών της. Σημαντικό στοιχείο όμως είναι να 

διασφαλιστεί η κοστοστρέφεια των χρεώσεων της, και όχι μόνο η δέσμευση ότι θα 

συναλλάσσεται με τρίτους με τους ίδιους όρους όπως τους Μετόχους της, γιατί θα δύναται 

να χρεώνει ψηλές τιμές για όλους ενώ οι Μέτοχοι της θα κερδίζουν έτσι και αλλιώς από τη 

μετοχική συμμετοχή τους στην εταιρεία. 

 

Β) Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες 

Στην προκείμενη περίπτωση δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού ανταγωνιστών από την 

πρόσβαση σε πελάτες καθότι η Επιτροπή δεν γνωρίζει άλλες επιχειρήσεις που πρόκειται 

να προβούν στην ανέγερση αποθηκευτικών χώρων υγραερίου. Τέτοια αποτελέσματα θα 

υπήρχαν εάν οι Εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κάθετο επίπεδο υποχρεώνονταν 

να μην ενοικιάζουν αποθηκευτικό χώρο από ανταγωνιστή της VLPG. Παρόλα αυτά θα 

πρέπει οι συμφωνίες παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου να μην παρέχουν ρήτρες 

αποκλειστικότητας, παρά την συμπερίληψη τέτοιων όρων στην Τροποποιημένη Συμφωνία 

Μετόχων. 
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(iii) Άλλα μη συντονισμένα αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για μη οριζόντιες συγκεντρώσεις, οι ανταγωνιστές 

μπορεί να βρεθούν σε μειονεκτική θέση όταν υπάρχει πρόσβαση της νέας οντότητας σε 

ευαίσθητες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους ανταγωνιστές επόμενης ή 

προηγούμενης βαθμίδας και με αυτό τον τρόπο να αποθαρρύνεται η νέα είσοδος ή η 

επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστές σε αυτές τις βαθμίδες της αγοράς. 

Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η VLPG ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπορικά 

ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των 

Εταιρειών στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης βαθμίδας.  

Όπως έχει προαναφερθεί, για δραστηριοποίηση στον τομέα του υγραερίου στην Κύπρο, 

είναι απαραίτητη η αποθήκευση και η VLPG κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 

αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με την 

προτεινόμενη συγκέντρωση. Οπόταν, ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά εισαγωγής 

υγραερίου ή/και χονδρικής ή/ και λιανικής πώλησης υγραερίου χύμα και κυλίνδρων (α) 

θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης θα αποταθεί στη VLPG για 

την εν λόγω υπηρεσία, με αποτέλεσμα οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της VLPG οι οποίοι 

ενδεχομένως να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των Εταιρειών να 

αποκτήσουν κρίσιμες πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα οι κύκλοι εργασιών, οι 

ποσότητες πώλησης, η ζήτηση που αντιμετωπίζουν ή και το πελατολόγιο τους και η 

προσδοκώμενη μελλοντική ζήτηση, θέτοντας  έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε 

ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την 

επέκταση στην αγορά υγραερίου, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό. 

Στην υπόθεση EDP/ENI/GDP38 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενέκρινε την απόκτηση της Gas 

de Portugal η οποία δραστηριοποιείτο στον τομέα φυσικού αερίου από την Energias de 

Portugal, η οποία ασχολείτο με την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάμεσα σε άλλα, κατέγραψε στην απόφασή της ότι η δεσπόζουσα 

θέση της Energias de Portugal στην αγορά χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Πορτογαλία θα ενδυναμωνόταν μέσω της γνώσης πληροφοριών αναφορικά με το 

κόστος εισροών και τις καθημερινές ανάγκες φυσικού αερίου των ανταγωνιστών της, που 

θα επέτρεπε στην EDP να ορίσει τις τιμές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αυξάνεται το κόστος 

των ανταγωνιστών της, χωρίς το φόβο της απώλειας πωλήσεων.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση Gaz de France/Suez39 βρήκε ανησυχητικό 

το γεγονός της πρόσβασης σε ευαίσθητες πληροφορίες και τον αποκλεισμό των εισροών 

ως αποτέλεσμα της κάθετης ολοκλήρωσης μεταξύ του ηγετικού προμηθευτή φυσικού 

αερίου της Γαλλίας και της υφιστάμενης επιχείρησης (incumbent) του Βελγίου στην 

 
38 Υπόθεση COMP/M.3440, EDP/ENI/GDP ημερομηνίας 9/12/2004. 
39 Υπόθεση COMP/M.4180, Gaz de France/Suez ημερομηνίας 14/11/2006 
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προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ως κάτοχος δεσπόζουσας θέσης φυσικού αερίου σε 

παραγωγούς ενέργειας στο Βέλγιο, η νέα οντότητα που θα δημιουργείτο GDF/Suez θα 

γνώριζε το οριακό κόστος παραγωγής των ανταγωνιστών, δεδομένου ότι το κόστος των 

καυσίμων αντιπροσώπευε περίπου το 90% του οριακού κόστους για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαφάνεια αυτή θα 

εμπόδιζε την είσοδο σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονταν να επενδύσουν στην 

ηλεκτροπαραγωγή με καύση φυσικού αερίου. Σχετικά με τον αποκλεισμό στην είσοδο νέων 

εταιρειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η νέα οντότητα θα αποκτούσε την 

ικανότητα και το κίνητρο να αυξήσει το κόστος της προμήθειας φυσικού αερίου στους 

ανταγωνιστές της παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να βλάψει τους 

υπάρχοντες ανταγωνιστές και να αποτρέψει την είσοδό νέων ανταγωνιστών. 

 

ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 Αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός 

κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης (2) με Εγκατάσταση εξοπλισμού υγραερίου 

και παροχής υπηρεσιών συντήρησης (5).  

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων 

συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων40 (στο εξής «Κατευθυντήριες γραμμές για την 

αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων»): 

«91. Οι συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων είναι συγκεντρώσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων στις οποίες η μεταξύ τους σχέση δεν είναι ούτε οριζόντια (ανταγωνιστές στην 

ίδια σχετική αγορά) ούτε κάθετη (προμηθευτές ή πελάτες). Στην πράξη, δίνεται έμφαση σε 

συγκεντρώσεις μεταξύ εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε στενά σχετιζόμενες 

αγορές (π.χ. συγκεντρώσεις μεταξύ προμηθευτών συμπληρωματικών προϊόντων ή 

προϊόντων που ανήκουν σε ένα φάσμα προϊόντων που αγοράζονται γενικά από το ίδιο 

σύνολο καταναλωτών για ίδια τελική χρήση)». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη 

οριζόντιων συγκεντρώσεων οι συγκεντρώσεις ετερογενών δραστηριοτήτων στην 

πλειονότητά τους δεν προκαλούν προβλήματα ανταγωνισμού, σε ορισμένες όμως 

περιπτώσεις ενέχεται να είναι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό. 

Το κυριότερο πρόβλημα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων ετερογενών δραστηριοτήτων σε 

σχέση με τα μη συντονισμένα αποτελέσματα, αφορά τον αποκλεισμό από την αγορά. Ο 

συνδυασμός προϊόντων σε συναφείς αγορές ενδέχεται να παράσχει στην συγχωνευθείσα 

 
40 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων(2008/C 265/07). 
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επιχείρηση την ικανότητα και το κίνητρο να χρησιμοποιήσει την ισχυρή θέση που κατέχει σε 

μια αγορά σε μια άλλη αγορά μέσω ρητρών συνδεδεμένης ή ομαδικής πώλησης ή άλλων 

πρακτικών αποκλεισμού. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές, οι δεσμεύσεις και οι 

ομαδικές πωλήσεις είναι συνηθισμένες πρακτικές που συχνά δεν έχουν καμία δυσμενή 

επίπτωση στον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες εφαρμόζουν συνδεδεμένες και ομαδικές 

πωλήσεις προκειμένου να παράσχουν στους πελάτες τους καλύτερα προϊόντα ή 

προσφορές αποδοτικές από άποψη κόστους. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

εν λόγω πρακτικές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή του 

κινήτρου των πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών να ασκήσουν ανταγωνισμό. Το 

γεγονός αυτό ενδέχεται να μειώσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στην συγχωνευθείσα 

επιχείρηση, επιτρέποντάς της να αυξήσει τις τιμές της. 

«Δύο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι μη οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να 

παρεμποδίζουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό: μη συντονισμένα 

αποτελέσματα και συντονισμένα αποτελέσματα (επιδράσεις στη δυνατότητα συντονισμού 

των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά που δραστηριοποιούνται)». 

 

Συντονισμένα αποτελέσματα 

Στις Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων 

καταγράφονται τα ακόλουθα σε σχέση με τα συντονισμένα αποτελέσματα που ενδέχεται να 

προκύψουν από τις ετερογενείς συγκεντρώσεις επιχειρήσεων: 

«119. Οι συγκεντρώσεις εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων ενδέχεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις να διευκολύνουν τον επιζήμιο για τον ανταγωνισμό συντονισμό στις αγορές, 

ακόμη και απουσία συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής κατά την έννοια του άρθρου 

81 της συνθήκης ΕΚ. Το πλαίσιο που περιγράφεται στο τμήμα IV της ανακοίνωσης για τις 

οριζόντιες συγκεντρώσεις ισχύει επίσης στην προκειμένη περίπτωση. Ειδικότερα, 

συντονισμός είναι πιθανότερο να ανακύψει σε αγορές στις οποίες είναι μάλλον εύκολο να 

προσδιορισθούν οι όροι συντονισμού και στις οποίες ο εν λόγω συντονισμός είναι βιώσιμος.

 

 Ένας τρόπος με τον οποίο μια συγκέντρωση εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων 

ενδέχεται να επηρεάσει το ενδεχόμενο συντονισμένου αποτελέσματος σε μια δεδομένη 

αγορά είναι η μείωση του αριθμού των αποτελεσματικών ανταγωνιστών σε τέτοιο βαθμό 

ώστε ο σιωπηρός συντονισμός να καθίσταται πραγματικό ενδεχόμενο. Επίσης, όταν οι 

ανταγωνιστές δεν αποκλείονται από την αγορά, ενδέχεται να περιέλθουν σε πιο ευάλωτη 

θέση. Ως εκ τούτου, οι ανταγωνιστές που τίθενται εκτός αγοράς ενδέχεται να επιλέξουν να 
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μην αμφισβητήσουν την κατάσταση του συντονισμού και να προτιμήσουν να ζουν υπό την 

προστασία των αυξημένων τιμών. 

 

.Επιπλέον, μια συγκέντρωση εταιριών ετερογενών δραστηριοτήτων ενδέχεται να αυξήσει 

την έκταση και τη σημασία του ανταγωνισμού σε πολλαπλές αγορές. Η ανταγωνιστική 

αλληλεπίδραση σε περισσότερες αγορές ενδέχεται να αυξήσει το πεδίο και την 

αποτελεσματικότητα των μηχανισμών πειθαρχίας, διασφαλίζοντας την τήρηση των όρων 

συντονισμού.» 

Στην προκείμενη περίπτωση, οι τρεις εταιρείες Blue Circle, SYN και INT ασκούν 

δραστηριότητες σε σημαντικό βαθμό σε γειτονική αγορά από την αγορά στην οποία θα 

δραστηριοποιείται η VLPG, ήτοι την αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης.   

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώσει ότι η συγκέντρωση ενδεχομένως να διευκολύνει 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους στη γειτονική 

αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης, αφού οι 

Διοικητικοί  Σύμβουλοι των Εταιρειών δύνανται να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG 

και θα παρακάθονται σε συνεδριάσεις όλοι μαζί δημιουργώντας μια πλατφόρμα παροχής 

ευκαιρίας συνεννόησης.  

Κατά συνέπεια πέραν από την αύξηση της ισχύος της VLPG στην αγορά αποθήκευσης 

υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης, 

οι Εταιρείες δύνανται να εκμεταλλευτούν τη δύναμη τους μέσω της διευκόλυνσης του 

συντονισμού των στρατηγικών τους αποφάσεων στις γειτονικές αγορές. Σημειώνονται 

επίσης και οι δομικοί δεσμοί και γενικότερα η δομής της αγοράς που θα δημιουργηθεί μετά 

τη συγκέντρωση ως αποτέλεσμα της VLPG μεταξύ των Εταιρειών, πέραν των συμβατικών 

σχέσεων που ήδη υφίστανται σήμερα μεταξύ των εν λόγω εταιρειών ([………]), αλλά και 

ορισμένων διαρθρωτικών δεσμών μεταξύ τους ([………]). 

Η σημαντικότητα της μη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μητρικών εταιρειών 

διαφαίνεται και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση M.4760 

Amadeus/Sabre/JV (Moneydirect), που αναφέρεται ανωτέρω.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώσει ότι η συγκέντρωση ενδεχομένως να 

διευκολύνει τις Εταιρείες να συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους στη γειτονική αγορά 

της εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης. 

Σημειώνεται ότι όπως αναφέρουν τα μέρη στις Απαντήσεις τους ημερ. 21/07/2021 

υπάρχουν αρκετές ανταγωνιστικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αγορά 

πώλησης και εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης˙ 
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θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε τυχόν συντονισμό των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Στην εν λόγω αγορά, εκτός από τις εταιρείες INT, SYN και Blue Circle δραστηριοποιούνται 

και άλλοι ανεξάρτητοι προμηθευτές εξοπλισμού για την εγκατάσταση  υγραερίου καθώς και 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών συντήρησης. Οι καταναλωτές έχουν την επιλογή να ζητήσουν 

προσφορές από οποιαδήποτε εταιρεία επιλέξουν. 

Τα μέρη αναφέρουν ότι εντός της αγοράς λιανικής διάθεσης υγραερίου χύμα 

δραστηριοποιούνται τουλάχιστον δέκα (10) ανεξάρτητοι μεταπωλητές / διανομείς υγραερίου 

χύμα που διαθέτουν και δικό τους δίκτυο διανομής και δραστηριοποιούνται και στην 

πώληση και εγκατάσταση εξοπλισμού υγραερίου και στη παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

(maintenance services) μετά από την πώληση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες 

εταιρείες: George Ν. Kittiras Ltd41,  C. Michaelas& Co Ltd42, E.J. Papadakis Ltd, Arestis 

Gas, PanicosXtofis, My Gas George Tsirstipes, Climaco Ltd, Spyros Xpetris, Mengas Ltd, 

PatisLoizos. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, δεν τίθεται θέμα 

διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην συγκέντρωση να συμφωνούν τους 

όρους συντονισμού τους στην γειτονικά επηρεαζόμενη αγορά ούτε και να προβαίνουν σε 

αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, εφόσον τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής αναλαμβάνουν υποχρέωση εχεμύθειας, όπως 

αναφέρεται στους όρους 8.2.9 και 11.4 αντίστοιχα της Συμφωνίας Μετόχων. 

Η υποχρέωση διατήρησης εχεμύθειας μέσω της σχετικής δέσμευσης/δήλωσης από μέρους 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και του γενικού διευθυντή της VLPG (βλ. 

όρος 8.2.9 της Συμφωνίας Μετόχων), διασφαλίζει ότι οι Εταιρείες δεν πρόκειται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών τους στην αγορά επόμενης ή προηγούμενης 

βαθμίδας. 

Σχετική με την σημασία των ρυθμίσεων / μέτρων που περιορίζουν την δυνατότητα 

ανταλλαγής πληροφοριών, είναι η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση 

Case No COMP/M.6477 – BP/ CHEVRON/ ENI/SONANGOL/OTOTAL/JV, η οποία 

αναφέρεται πιο πάνω στην ανάλυση της κάθετης σχέσης.  

Επιπλέον, σύμφωνα με την κοινοποίηση, με βάση τις υφιστάμενες Δεσμεύσεις, τα μέρη 

υποχρεώνονται να διορίσουν ανεξάρτητο άτομο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το 

οποίο θα διασφαλίζει ότι δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση 

συντονισμός μεταξύ των μελών του ΔΣ (Trustee).Οι ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν τεθεί 

 
41 http://www.kittiras.com/en 
42 https://michaelasgroup.com/gas-distribution.html) 
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για την απαγόρευση μεταφοράς ευαίσθητων πληροφοριών μειώνουν περαιτέρω τον 

κίνδυνο άλλων μη-συντονισμένων κάθετων αποτελεσμάτων.  

Η Επιτροπή τονίζει ξανά ότι η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων πρόκειται να υπογραφεί 

από τα μέρη σύμφωνα με την κοινοποίηση σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας 

συγκέντρωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης 

πρόνοιας. 

 

Μη συντονισμένα αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για μη οριζόντιες συγκεντρώσεις, στα «Μη 

συντονισμένα αποτελέσματα: αποκλεισμός από την αγορά» σημειώνονται τα πιο κάτω: 

«93. Το κύριο πρόβλημα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων εταιριών ετερογενών 

δραστηριοτήτων αφορά τον αποκλεισμό από την αγορά. Ο συνδυασμός προϊόντων σε 

συναφείς αγορές ενδέχεται να παράσχει στην συγχωνευθείσα επιχείρηση την ικανότητα και 

το κίνητρο να χρησιμοποιήσει την ισχυρή θέση που κατέχει σε μια αγορά (84) σε μια άλλη 

αγορά μέσω ρητρών συνδεδεμένης ή ομαδικής πώλησης ή άλλων πρακτικών 

αποκλεισμού (85) («μεταμόχλευση δύναμης σε άλλη αγορά»). Οι δεσμεύσεις και οι 

ομαδικές πωλήσεις είναι αφεαυτές συνηθισμένες πρακτικές που συχνά δεν έχουν καμία 

δυσμενή επίπτωση στον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες εφαρμόζουν συνδεδεμένες και ομαδικές 

πωλήσεις προκειμένου να παράσχουν στους πελάτες τους καλύτερα προϊόντα ή 

προσφορές αποδοτικές από άποψη κόστους. Παρ' όλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

εν λόγω πρακτικές ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ικανότητας ή του 

κινήτρου των πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών να ασκήσουν ανταγωνισμό. Το 

γεγονός αυτό ενδέχεται να μειώσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στην συγχωνευθείσα 

επιχείρηση, επιτρέποντάς της να αυξήσει τις τιμές της. 

 

 Κατά την αξιολόγηση της πιθανότητας ενός τέτοιου σεναρίου, η Επιτροπή  εξετάζει, 

πρώτον, κατά πόσον η συγχωνευθείσα επιχείρηση έχει την ικανότητα να αποκλείσει τους 

ανταγωνιστές της· δεύτερον, κατά πόσον έχει οικονομικό κίνητρο να πράξει κάτι τέτοιο· και 

τρίτον, κατά πόσον μια στρατηγική δημιουργίας εμποδίων εισόδου στην αγορά θα έχει 

σημαντικό επιζήμιο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, προκαλώντας ζημία στους 

καταναλωτές  (86). Στην πράξη, οι παράγοντες αυτοί εξετάζονται συχνά μαζί,  καθώς 

διαπλέκονται στενά μεταξύ τους.» 

Η αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου είναι απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας πριν την 

πώληση του σε τρίτους και είναι ένα στάδιο που όλοι οι εισαγωγείς υγραερίου προσμετρούν 

όπως και όλοι οι χονδρέμπορες υγραερίου. 
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Στην παρούσα συγκέντρωση οι δραστηριότητες της VLPG  δεν έχουν κατευθείαν γειτονική 

σχέση με την εγκατάσταση εξοπλισμού υγραερίου και παροχή υπηρεσιών συντήρησης. Η 

σχέση προκύπτει από την αποθήκευση του υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων 

(εκτός κίνησης) την οποία θα προσφέρει η VLPG με τις δραστηριότητες των Εταιρειών που 

πωλούν λιανικώς υγραέριο χύμα θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης). 

Στην περίπτωση της γειτονικής σχέσης που η Επιτροπή αναλύει, δεν φαίνεται να υπάρχει 

πιθανότητα να προκύψουν μη συντονισμένα αποτελέσματα, αφού οι ίδιες οι εταιρείες που 

αποθηκεύουν στο χώρο τους στη VLPG το υγραέριο θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός 

κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης είναι και οι ίδιες που προμηθεύουν την εγκατάσταση 

εξοπλισμού υγραερίου και παροχής υπηρεσιών συντήρησης κυρίως σε υφιστάμενους 

πελάτες, δεν φαίνεται να προκύπτει ζήτημα ομαδικών ή δεσμευμένων πωλήσεων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν διαφαίνεται να προκύπτει 

οποιαδήποτε μείωση του ανταγωνισμού ως μη συντονισμένο αποτέλεσμα των ετερογενών 

δραστηριοτήτων που θα προσφέρει η VLPG λόγω των ανταγωνιστικών υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι ιδρυτικές της εταιρείες. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν διαφαίνεται να προκύπτει 

οποιαδήποτε μείωση του ανταγωνισμού ως μη συντονισμένο αποτέλεσμα των ετερογενών 

δραστηριοτήτων που θα προσφέρει η VLPG λόγω των ανταγωνιστικών υπηρεσιών που 

προσφέρουν οι ιδρυτικές της εταιρείες. 

 

IX. ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 16/09/2021, λαμβάνοντας υπόψη τα ως 

άνω δεδομένα καθώς και τις πρόνοιες του άρθρου 19 του Νόμου, έκρινε ότι η υπό εξέταση 

πράξη συγκέντρωσης, ήγειρε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να 

διερευνηθεί περαιτέρω η προτεινόμενη πράξη, ως προς τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της 

στον ανταγωνισμό.  

Συγκεκριμένα, κατά την αξιολόγηση της εν λόγω συγκέντρωσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη 

της, τις πρόνοιες του άρθρου 19(α) του Νόμου, το οποίο ορίζει την «ανάγκη διατήρησης και 

ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, με γνώμονα 

μεταξύ άλλων …» και κατέληξε ότι η παρούσα πράξη συγκέντρωσης προκαλούσε τις 

ακόλουθες αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά: 

i) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει συνέπειες στον 

ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης 
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υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης, 

καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις καθότι οι Εταιρείες είναι οι μόνες που θα 

δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά, μέσω της VLPG και οι οποίες περαιτέρω είναι 

όλες κάθετα δραστηριοποιημένες στον τομέα του υγραερίου. H εν λόγω εταιρεία θα κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και 

άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης, την οποία θα δύναται να 

εκμεταλλεύεται, π.χ. με αυξημένες χρεώσεις, τόσο για τον αποθηκευτικό χώρο όσον και για 

την πρόσβαση στους σωλήνες εκφόρτωσης, διαφορετικούς όρους συναλλαγής μεταξύ 

μετόχων και άλλων μερών πέραν των τιμών, μη παραχώρηση αποθηκευτικού χώρου σε 

τρίτους, ρήτρες αποκλειστικότητας κ.τ.λ.. Ως εκ τούτου, η VLPG θα δύναται να έχει την 

ικανότητα και τα κίνητρα να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της και να δυσχεραίνει την 

είσοδο ή την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της 

και υφίσταται ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της 

δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης, σε μια αγορά με ψηλούς φραγμούς εισόδου λόγω των 

μεγάλων επενδύσεων που χρειάζονται και ειδικών νομικών και τεχνικών  περιορισμών που 

επιβάλλονται για τη δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά. 

ii) Η εν λόγω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση VLPG και EKO LOGISTICS μέσω του κοινού 

χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός 

κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης, ενδεχομένως να διευκολύνει τις Εταιρείες να 

συμφωνούν όρους συντονισμού τους είτε στην επηρεαζόμενη αγορά του προηγούμενου 

σταδίου, ήτοι στην αγορά εισαγωγής υγραερίου, είτε στις επηρεαζόμενες αγορές του 

επόμενου σταδίου, ήτοι στις αγορές χονδρικής διάθεσης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων 

θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης και λιανικής διάθεσης 

υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) 

κίνησης και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού 

πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG Διοικητικοί Σύμβουλοι  των 

Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους. 

iii) Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η VLPG και οι εταιρείες μέτοχοι της, ενδέχεται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά επόμενης ή 

προηγούμενης βαθμίδας. Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά εισαγωγής 

υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης ή/και λιανικής πώλησης υγραερίου (α) χύμα και 

κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης αποταθεί στη 

VLPG για την υπηρεσία αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου θέρμανσης και άλλων 

χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου κίνησης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της VLPG 

οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των Εταιρειών δύνανται 

να αποκτήσουν κρίσιμες πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, 
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θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, 

αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκταση στην αγορά υγραερίου. 

iv) Η γειτονική σχέση με την σχετική αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης, πιθανόν να διευκολύνει τις Εταιρείες να συμφωνούν τους 

όρους συντονισμού τους και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους 

ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG 

Διοικητικοί Σύμβουλοι των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους. 

 

X. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

Στα πλαίσια της πλήρης διερεύνησης συλλέχθηκαν στοιχεία από πελάτες των 

συμμετεχουσών Εταιρειών στις αγορές χονδρικής και λιανικής προμήθειας υγραερίου χύμα 

και σε κυλίνδρους, από προμηθευτές και από τρίτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

σε συναφή αγορές.  

Πελάτες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη λιανική/χονδρική 

πώληση και διανομή υγραερίου ανάφεραν ότι η πώληση για το χύμα υγραέριο γίνεται σε 

όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι κύλινδροι πωλούνται κυρίως σε 

έκαστη επαρχία. 

Η μεταφορά υγραερίου σε κυλίνδρους γίνεται από τον προμηθευτή και για το χύμα υγραέριο 

γίνεται απευθείας διανομή στον λιανικό πελάτη της εταιρείας από τον προμηθευτή. Οι 

κύλινδροι υγραερίου έχουν την επωνυμία του προμηθευτή συνήθως. Ο άδειος κύλινδρος 

του υγραερίου πρέπει να επιστραφεί και να γεμίσει στην εταιρεία με την ίδια επωνυμία.  

Το κόστος μεταφοράς των κυλίνδρων υγραερίου από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή 

προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας το επωμίζεται η εταιρεία ή σε κάποιες περιπτώσεις ο 

προμηθευτής και το κόστος μεταφοράς του υγραερίου χύμα από τις εγκαταστάσεις του 

προμηθευτή προς λιανικό πελάτη της εταιρείας το επωμίζεται επίσης η εταιρεία ή ο πελάτης.  

Η τιμή προς τους πελάτες καθορίζεται ως επί το πλείστο με βάση τις προτεινόμενες τιμές 

που καθορίζουν οι εταιρείες εισαγωγής και που κοινοποιούνται όποτε υπάρχει αυξομείωση. 

Η τιμή αγοράς του υγραερίου προκύπτει κυρίως με βάση την πρακτική που ακολουθεί η 

κάθε εταιρεία εισαγωγής. Όμως με βάση τον όγκο των πωλήσεων, γίνονται 

διαπραγματεύσεις στο μέτρο του δυνατού, για κάποια περαιτέρω έκπτωση στη τιμή αγοράς.  

Επίσης καταγράφτηκε από κάποιες εταιρείες ότι δεν είναι εύκολο να απευθυνθεί εταιρεία 

λιανικής πώλησης σε άλλους προμηθευτές υγραερίου εκτός από αυτούς με τους οποίους 

συνεργάζονται στη περίπτωση που η εταιρεία που την προμηθεύει με υγραέριο αδυνατεί 

να την εξυπηρετήσει. Άλλες εταιρείες απάντησαν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και από 
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άλλους προμηθευτές αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, η προμήθεια από ένα προμηθευτή τους 

δίδει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. 

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις υγραερίου, είτε για σκοπούς 

θέρμανσης, είτε για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς ανάφεραν ότι διαθέτουν τεχνικό 

τμήμα με όλα τα απαραίτητα εργαλεία κα μηχανήματα, αλλά τα οποιαδήποτε υλικά τα 

προμηθεύεται από την αγορά. Σημειώθηκε ότι οι εταιρείες εισαγωγής υγραερίου, πρακτικά 

τους ανταγωνίζονται σε αρκετές περιπτώσεις και επειδή ως επί το πλείστό αυτές οι εταιρείες 

προσφέρουν τις εγκαταστάσεις υγραερίου δωρεάν στους πελάτες τους, αναγκάζονται και 

αυτοί να τις προσφέρουν δωρεάν, διαφορετικά  ως αναφέρουν θα ήταν εκτός 

συναγωνισμού. 

Αναφορικά με την ύπαρξη φραγμών εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στην 

αγορά της εισαγωγής υγραερίου οι πλείστες εταιρείες ανάφεραν ότι υπάρχουν φραγμοί 

εισόδου  λόγω της τεράστιας επένδυσης και της αδειοδότησης για αποθήκευση του 

υγραερίου.  

Αναφορικά με την ύπαρξη φραγμών εισόδου για τη δραστηριοποίηση νέων εταιρειών στην 

αγορά της λιανικής διάθεσης υγραερίου, κάποιες εταιρείες ανάφεραν ότι το περιθώριο 

κέρδους, σαν ποσοστό της τιμής αγοράς, είναι εξαιρετικά χαμηλό για όλες τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση υγραερίου. Ο μοναδικός λόγος και τρόπος 

επιβίωσης τέτοιων εταιρειών, βασίζεται μόνο στον μεγάλο όγκο πωλήσεων. Άλλες εταιρείες 

ανάφεραν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι φραγμοί εισόδου νέων εταιρειών στην αγορά λιανικής 

ή χονδρικής διάθεσης. Μια εταιρεία ανάφερε ότι υπάρχει ανταγωνισμός από τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου αυξάνουν τα μερίδια 

αγοράς τους. 

Αναφορικά με το κατά πόσο η εξαγγελία της εν λόγω κοινοπραξίας στον τομέα του 

υγραερίου θα έχει την όποια επίδραση στην εταιρεία είτε θετική είτε αρνητική, εταιρεία η 

οποία αποτελεί πελάτη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ανάφερε ότι ως αποτέλεσμα θα 

μειωθεί η όποια διαπραγματευτική ικανότητα των λιανοπωλητών υγραερίου. Κάποιες 

ανάφεραν ότι θα πλήξει αρνητικά τον ανταγωνισμό και θα έχει αρνητικές συνέπειες στην 

αγορά. Μια εταιρεία τοποθετήθηκε ότι για να υπάρξει ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά 

του υγραερίου επιβάλλεται η ανέγερση αποθηκευτικών χώρων από ανεξάρτητη εταιρεία, 

διαχείρισης τερματικών αποθήκευσης, η οποία δεν θα δραστηριοποιείται στον τομέα της 

διανομής του υγραερίου στην τοπική αγορά.  Άλλες εταιρείες απάντησαν ότι δεν θα έχει 

οποιαδήποτε επίδραση στη συνεργασία τους με τις συμμετέχουσες. Πελάτης των 

συμμετεχουσών είχε τη θέση ότι η υπό εξέταση πράξη πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που 

δυνατόν να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας από τις οποίες θα ευεργετηθεί ο τελικός 

καταναλωτής, ενώ άλλη εταιρεία ευελπιστεί η συγκέντρωση να έχει θετική επίδραση προς 

όφελος των καταναλωτών. 
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Προμηθευτής των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ανάφερε ότι  δραστηριοποιείται στην 

μεταφορά υγραερίου στην Κύπρο ναυλώνοντας ειδικά εξοπλισμένα πλοία για τον σκοπό 

αυτό. και δεν διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους. Η εν λόγω εταιρεία ανάφερε ότι η μελλοντική 

εισαγωγή φυσικού αερίου θα επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις υγραερίου καθότι θα 

οδηγήσει σε μείωση στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το 

ηλεκτρικό ρεύμα να είναι πολύ ανταγωνιστική πηγή ενέργειας έναντι του υγραερίου, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα πλεονεκτήματα που έχει το ηλεκτρικό ρεύμα έναντι του 

υγραερίου, όπως η επικινδυνότητα, η ευκολία χρήσης, η εξοικονόμηση χώρου κλπ. Επίσης, 

η απευθείας χρήση του φυσικού αερίου από μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και αργότερα 

σε οικιακή χρήση θα αντικαταστήσει τη σημερινή καύσιμη ύλη, μια εκ των οποίων είναι και 

το υγραέριο. 

Η εταιρεία έχει την θέση ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση θα βοηθήσει ώστε να μειωθεί το 

κόστος του προϊόντος προς τον τελικό καταναλωτή δεδομένου ότι με τη συνέργεια αυτή 

μειώνονται σημαντικά τόσο τα κατασκευαστικά όσον και τα λειτουργικά έξοδα του 

τερματικού.  

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εμφιάλωσης αποτελούν 

προϋπόθεση ούτως ώστε να μπορέσει μια εταιρεία να δραστηριοποιηθεί στη χονδρική 

αγορά προμήθειας υγραερίου. Η μη ύπαρξη άλλων αποθηκευτικών χώρων καθώς και οι 

φραγμοί εισόδου που αναλύθηκαν πιο πάνω που υπάρχουν στην αγορά αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου καθιστούν τους αποθηκευτικούς χώρους της VLPG απαραίτητη 

υποδομή (essential facility). Από την άλλη σημειώνεται η θέση της VTT Vasiliko Ltd σε 

ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 8/10/2021 οποία δραστηριοποιείται με την αποθήκευση 

και διαχείριση ενεργειακών προϊόντων η οποία ανέφερε ότι η ποσότητα υγραερίου που 

πωλείται σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι περίπου 55-60 χιλ. τόνοι ετησίως. Λόγω 

της μικρής ποσότητας, η δημιουργία δεύτερου τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου πιθανό να μην είναι οικονομικά βιώσιμη. Αν η δημιουργία δεύτερου τερματικού 

ήταν δυνατή, θα είχε θετική επίδραση στον τελικό καταναλωτή καθότι θα ενίσχυε τον 

ανταγωνισμό μεταξύ τερματικών που θα οδηγούσε σε αύξηση της αποδοτικότητας και 

μείωση της τιμής πώλησης του προϊόντος. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε οδηγίες προς το ΔΣ της ΑΛΚ να προχωρήσει σε μελέτη 

και την κατασκευή αγκυροβολίου από την ΑΛΚ, μέχρι την ολοκλήρωση του αγκυροβολίου 

τον Σεπτέμβριο του 2022,αποφάσισε, όπως εγκρίνει τη δημιουργία θέσης εκφόρτωσης 

εντός του Λιμένα Βασιλικού. Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργικού συμβουλίου προς την 

ΑΛΚ, στο εν λόγω αγκυροβόλιο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εισαγωγείς υγραερίου.  
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Όπως αναφέρθηκε από το ΥΕΕΒ, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) προκήρυξε 

τον Μάιο του 2019 διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης 

αξιολόγησης υπαλλακτικών περιοχών για τη χωρηθετηση δεύτερου ενεργειακού πόλου, ο 

οποίος ανατέθηκε στον Οίκο Συμβούλων Πολεοδομίας, Κυκλοφορίας και Περιβάλλοντος 

«ALΑ Planning Partnership L.L.C.». Η Σύμβαση Ανάθεσης υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2019 

αλλά λόγω της έναρξης της πανδημίας η διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε  και 

ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2021. Το ΤΠΟ σε συνεργασία με το ΥΕΕΒ προδιάγραψαν 

τις βασικές απαιτήσεις του δεύτερου ενεργειακού πόλου. Η περιοχή αυτή θα πρέπει μεταξύ 

άλλων να είναι παραθαλάσσια, ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε λιμενικές εγκαταστάσεις, το 

βάθος της θάλασσας στην περιοχή να είναι κατάλληλο, η μορφολογία της ικανοποιητική και 

να είναι απομακρυσμένη από άλλου είδους αναπτύξεις (οικιστικές, τουριστικές, κατοικίες, 

κτλ.). Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να παρουσιαστεί από τους συμβούλους του ΤΠΟ στο 

ΥΕΕΒ εντός Νοεμβρίου 2021. 

 

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Περιγραφή Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Υγραερίου 

Σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού και τους σχεδιασμούς που έχουν 

γίνει, οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το υγραέριο (εισαγωγή, αποθήκευση, εμφιάλωση, 

κτλ.) έχουν χωροθετηθεί στην περιοχή που βρίσκονται τα βιομηχανικά οικόπεδα 24, 25, 26, 

34 και 35.  

Μέχρι σήμερα έχουν προσφερθεί για εκμίσθωση τα πιο κάτω βιομηχανικά οικόπεδα στις 

εξής εταιρείες: 

Πίνακας 18 

Αρ. Οικοπέδου  Εμβαδόν  

(Τετρ. μέτρα) 

Εταιρεία  

24 16.449 CoralGasCyprusLtd 

25 15.374 Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ 

26 18.381 BLUE CIRCLE ENGINEERING LTD 

34 15.609 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ- ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ 

35 52.732 VLPG Plant Ltd 

Η Υπηρεσία σε ερωτηματολόγιο που απέστειλε προς τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρθηκε 

στα βιομηχανικά οικόπεδα 25 και 26. Συγκεκριμένα ρώτησε κατά πόσο ο όμιλος ΕΛΠΕ 

κατέχει γη στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχής Βασιλικού (ΕΒΠΒ) για σκοπούς 
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εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το υγραέριο και εάν η απάντηση είναι καταφατική, τι 

προτίθεται να κάνει με τη συγκεκριμένη γη μετά την υλοποίηση της παρούσας 

συγκέντρωσης. Τα εμπλεκόμενα μέρη στην απάντηση τους ημερομηνίας 10/8/2021 

απάντησαν τα εξής: «Ο Όμιλος ΕΛΠΕ δεν έχει υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία 

μίσθωσης με το Κράτος για τα τεμάχια γης που του έχουν προσφερθεί για εκμίσθωση στην 

Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού για σκοπούς μετεγκατάστασης μονάδας 

αποθήκευσης υγραερίου. Τα εν λόγω τεμάχια που έχουν προσφερθεί για εκμίσθωση δεν 

προτίθεται να αξιοποιηθούν για σκοπούς ανέγερσης μονάδας αποθήκευσης υγραερίου. Ο 

Όμιλος ΕΛΠΕ αξιολογεί ενδεχομένη αξιοποίηση των τεμαχίων για άλλους σκοπούς.  

Όπως έχει αναφερθεί και στην κοινοποίηση, κατόπιν αξιολόγησης των επιλόγων και υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες, αποφασίστηκε από τον Όμιλο ΕΛΠΕ, ότι η συγχώνευση του τμήματος 

που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διαχείρισης του υγραερίου (μέσω της 

ΥUG νυν EKO LOGISTICS) με τα τμήματα των τριών εταιρειών μέσω της Εταιρείας (VLPG) 

είναι η πλέον συμφέρουσα λύση για την εταιρεία σχετικά με την αποθήκευση και διαχείριση 

υγραερίου.» 

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης θα υπογραφούν κατά τον χρόνο έναρξης της ανέγερσης των 

εγκαταστάσεων των εταιρειών και θα έχουν διάρκεια 33 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης 

ακόμη δύο περιόδους των 33 χρόνων (σύνολο 99 χρόνια).   

Σημειώνεται ότι στην αγορά του υγραερίου προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο η 

νέα εταιρεία Coral Gas Cyprus Ltd, στην οποία όπως φαίνεται πιο πάνω έχει προσφερθεί 

για εκμίσθωση το οικόπεδο αρ. 24. 

Από τα οικόπεδα που καθορίσθηκαν σύμφωνα με το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Βασιλικού για τις εγκαταστάσεις υγραερίου παραμένει διαθέσιμο το οικόπεδο αρ. 34 

μεγέθους 15.609 TM.  

Διευκρινίζεται ότι το ΥΕΕΒ προχώρησε στον διαχωρισμό του βιομηχανικού οικοπέδου αρ. 

2, (οικόπεδο που είχε προσφερθεί για εκμίσθωση στην προηγούμενη κοινοπραξία των 4 

εταιρειών) και δημιουργήθηκαν δύο μικρότερα οικόπεδα με αρ. 34 και 35.    

Σύμφωνα με τον όρο 5(ix) της Σύμβασης Μίσθωσης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να 

εγκαταστήσει πρόσθετη δραστηριότητα ή/και να διαφοροποιήσει τη χρήση του 

εκμισθωμένου τεμαχίου, νοουμένου ότι εξασφαλίσει την έγγραφη άδεια του Εκμισθωτή. 

Παρ’ όλα αυτά, τα συγκεκριμένα τεμάχια (24, 25, 26. 34 και 35) σύμφωνα με το Χωροταξικό 

Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού προορίζονται για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου 

και το ΥΕΕΒ προτίθεται να τηρήσει τις πρόνοιες του χωροταξικού σχεδίου, δηλαδή στην εν 

λόγω περιοχή θα επιτρέπεται μόνο η χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου.   

Οι εγκαταστάσεις του υγραερίου θεωρητικά μπορούν σχετικά εύκολα να μετατραπούν σε 

εγκαταστάσεις άλλων υγρών πετρελαϊκών προϊόντων, δεδομένου ότι τα τεχνικά 
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χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων υγραερίου είναι πολύ πιο αυστηρά από αυτά των 

εγκαταστάσεων των άλλων πετρελαϊκών προϊόντων. Το σχήμα των εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης υγραερίου (σφαίρες και κύλινδροι), το μικρό μέγεθος (περίπου 1.000 ΜΤ η 

κάθε δεξαμενή) και το κόστος των εν λόγω εγκαταστάσεων όμως, καθιστούν το ενδεχόμενο 

αυτό πρακτικά μη εφαρμόσιμο.  

Το φυσικό αέριο δεν είναι πετρελαϊκό προϊόν και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

εγκαταστάσεων διαχείρισής του διαφοροποιούνται ανάλογα και με τη μορφή του, υγρή ή 

αέρια. Ανεξάρτητα πάντως από τη μορφή του φυσικού αερίου (αέριο ή υγρό), οι 

εγκαταστάσεις υγραερίου δεν είναι εύκολο, ούτε ενδείκνυται να μετατραπούν σε 

εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Επιπλέον, η χωρητικότητα και η τοποθεσία ανέγερσης των 

νέων εγκαταστάσεων υγραερίου είναι τέτοιες που δεν φαίνεται  εξυπηρετούν τους 

σχεδιασμούς του κράτους όσον αφορά την έλευση και χρήση του φυσικού αεριού,  το οποίο 

σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού στον Ηλεκτροπαραγωγό 

Σταθμό Βασιλικού και στους υπό κατασκευή παρακείμενους ηλεκτροπαραγωγούς 

σταθμούς. 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να εξασφαλίσει γη σε κάποια άλλη βιομηχανική ζώνη/ 

περιοχή ή αλλού στην Κύπρο, οχληρών δραστηριοτήτων και αφού εξασφαλίσει όλες τις 

απαιτούμενες άδειες να προχωρήσει στην κατασκευή τερματικού υγραερίου. Όμως, η 

αποθήκευση υγραερίου είναι οχληρή δραστηριότητα και ως εκ τούτου σύμφωνα με τους 

σχετικούς Κανονισμούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως πρέπει να χωροθετείται 

σε Βιομηχανική Ζώνη/Περιοχή Κατηγορίας Α' (οχληρές δραστηριότητες). Βιομηχανικές 

Ζώνες Κατηγορίας Α' υπάρχουν ανά το παγκύπριο σύμφωνα με τα εν ισχύ 1οπικά Σχέδια/ 

Δηλώσεις Πολιτικής. Αν η ανέγερση αφορά σε μονάδα εισαγωγής/ αποθήκευσης και 

διαχείρισης, η οποία απαιτεί σημείο για εκφόρτωση πλοίου τότε η μόνη παραθαλάσσια 

Βιομηχανική Ζώνη/περιοχή Κατηγορίας Α' η οποία θα διαθέτει σημείο εκφόρτωσης είναι το 

Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού, δεδομένου ότι η Λάρνακα θα εγκαταλειφθεί. Σημειώνεται ότι, 

το ΥΕΕΒ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προωθεί τη δημιουργία 

και 2ης Βιομηχανικής Ζώνης για ενεργειακούς σκοπούς σε άλλη περιοχή.  

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) προκήρυξε τον Μάιο του 2019 διαγωνισμό για 

την παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης αξιολόγησης υπαλλακτικών περιοχών για 

τη χωροθέτηση δεύτερου ενεργειακού πόλου, ο οποίος ανατέθηκε στον Οίκο Συμβούλων 

Πολεοδομίας, Κυκλοφορίας και Περιβάλλοντος «ALΑ Planning Partnership L.L.C.». Η 

Σύμβαση Ανάθεσης υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2019 αλλά λόγω της έναρξης της πανδημίας 

η διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε  και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2021. Το ΤΠΟ 

σε συνεργασία με το ΥΕΕΒ προδιάγραψαν τις βασικές απαιτήσεις του δεύτερου 

ενεργειακού πόλου. Η περιοχή αυτή θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι παραθαλάσσια, ώστε 

να υπάρχει πρόσβαση σε λιμενικές εγκαταστάσεις, το βάθος της θάλασσας στην περιοχή 
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να είναι κατάλληλο, η μορφολογία της ικανοποιητική και να είναι απομακρυσμένη από άλλου 

είδους αναπτύξεις (οικιστικές, τουριστικές, κατοικίες, κτλ.). Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να 

παρουσιαστεί από τους συμβούλους του ΤΠΟ στο ΥΕΕΒ εντός Νοεμβρίου 2021. 

Το ΥΕΕΒ έχει επεκτείνει την ΕΒΠΒ με απαλλοτρίωση πρόσθετης έκτασης που έγινε το 

2013. Συγκεκριμένα το Διάταγμα Απαλλοτρίωσης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 

στις 17/08/2018. Η έκταση της Απαλλοτρίωσης φαίνεται στο σχέδιο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΙΙ των απαντήσεων του ΥΕΕΒ. Η επέκταση αποφασίστηκε λόγω του μεγάλου 

ενδιαφέροντος που υπάρχει για εκμίσθωση χώρων στην περιοχή. Διευκρινίζεται ότι, στην 

παρούσα φάση δεν έχει εκδηλωθεί οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον για κατασκευή 

εγκαταστάσεων υγραερίου στην ΕΒΠΒ, πέραν των υφιστάμενων. Διευκρινίζεται όμως ότι 

με βάση το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού o χώρος ο οποίος 

αφορά την χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου αποτελείται από τα βιομηχανικά 

Οικόπεδα με αριθμούς 24, 25, 26, 34 και 35 ως φαίνονται στο Χωροταξικό Σχέδιο του 

Παραρτήματος. 

 

Κατασκευή Του Αγκυροβολίου  

Στις 03/03/2021 πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό μέγαρο υπό την προεδρία του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, σύσκεψη για το θέμα της εκφόρτωσης υγραερίου στο Βασιλικό 

κατά την οποία αποφασίστηκε όπως μελετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), το ενδεχόμενο λειτουργίας των ακόλουθων θέσεων εκφόρτωσης 

υγραερίου, κυρίως για λόγους ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και τήρησης των 

χρονοδιαγραμμάτων μετακίνησης από τη Λάρνακα: 

1. Αγκυροβόλιο, ως βασικό σημείο εκφόρτωσης του υγραερίου. 

2. Θέση ενός Λιμένα Βασιλικού, ως άμεση λύση που να τεθεί σε εφαρμογή το 

συντομότερο και στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό σημείο 

εκφόρτωσης σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρήση του αγκυροβολίου, π,χ, 

λόγω κακών καιρικών συνθηκών και συντήρησης αγκυροβολίου. 

Το ΔΣ της ΑΛΚ ενημέρωσε την αρμόδια για το θέμα της μετακίνησης Υπουργική Επιτροπή 

ότι σε συνεδρία του στις 27 Απριλίου 2021, ενημερώθηκε για τις αποφάσεις της συνάντησης 

3 Μαρτίου 2021 στο Προεδρικό, την δέσμευση της VLPG να εφαρμόσει όλες 

συστάσεις/υποδείξεις και τις εισηγήσεις του Συμβουλίου της ΑΛΚ για τα αποτελέσματα  της 

μελέτης επικινδυνότητας για το σημείο εκφόρτωσης εντός του Λιμένα Βασιλικού, αποφάσισε 

όπως εγκρίνει τη δημιουργία θέσης εκφόρτωσης εντός του Λιμένα Βασιλικού και αποφάσισε 

ως προσωρινή λύση, μέχρι τη δημιουργία αγκυροβολίου εντός του Λιμένα Βασιλικού. Μετά 

τη δημιουργία αγκυροβολίου, η θέση εκφόρτωσης εντός  λιμένα θα χρησιμοποιείται  μόνο 

σε περίπτωση που είναι αδύνατη η χρήση του αγκυροβολίου. Επιπρόσθετα, το ΔΣ της ΑΛΚ, 



77 / 100 

αποφάσισε όπως προχωρήσει με τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του 

αγκυροβολίου από την ΑΛΚ. 

Παράλληλα, η κατασκευή του αγκυροβολίου από την ΑΛΚ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι  

Σεπτέμβριο 2022. Η ΑΛΚ ανέθεσε σε μελετητές την ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για  

σχεδιασμό και την κατασκευή του αγκυροβολίου. Οι πιο πάνω μελετητές θα αναλάβουν και 

την επίβλεψη του έργου. 

Νοείται ότι το αγκυροβόλιο που θα κατασκευαστεί από την ΑΛΚ θα εξυπηρετεί όλες τις 

εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν στην εισαγωγή υγραερίου. Ως εκ τούτου, στην εντολή 

που της δόθηκε ζητήθηκε να συμπεριλάβει αντίστοιχους όρους για την εξυπηρέτηση τρίτων 

χρηστών στην άδεια κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης εκφόρτωσης υγραερίου 

στο Λιμάνι Βασιλικού.  

 

Κατασκευή των Αγωγών 

Υπό το φως των πιο πάνω, η VLPG  θα αναλάβει την κατασκευή αγωγών από το σημείο 

εκφόρτωσης εντός του Λιμένα Βασιλικού μέχρι το τερματικό στο βιομηχανικό οικόπεδο με 

αρ. 35. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ΥΕΕΒ η VLPG έχει ήδη παραγγείλει το MLA (Marine 

Loading Arm) το οποίο αναμένεται να παραλάβει η εταιρεία εντός Νοεμβρίου του 2021, και 

οι απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση του σημείου εκφόρτωσης υγραερίου εντός του 

Λιμένα Βασιλικού θα ξεκινήσουν μόλις υπογραφεί η άδεια για την κατασκευή και λειτουργία 

του με την ΑΛΚ. Όσον αφορά τους αγωγούς υγραερίου έχει ήδη εγκατασταθεί το 

μεγαλύτερο μέρος της όδευσης από την VLPG. 

Στην μακροχρόνια άδεια χρήσης για την όδευση των αγωγών, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ 

του ΥΕΕΒ και της VLPG υπάρχει όρος για υποχρέωση παραχώρησης άδειας χρήσης σε 

τρίτους, δηλαδή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που θα λειτουργήσει εγκαταστάσεις στην 

Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού και θα δικαιούται να επιβάλει χρεώσεις στην 

βάση της κοστοστρέφειας, οι οποίες θα τυγχάνουν της προηγούμενης έγκρισης του ΥΕΕΒ. 

Επίσης, ζητήθηκε από την ΑΛΚ να συμπεριλάβει αντίστοιχους όρους για την εξυπηρέτηση 

τρίτων χρηστών στην άδεια κατασκευής και λειτουργίας της εγκατάστασης εκφόρτωσης 

υγραερίου στο Λιμάνι Βασιλικού. 

Τέλος, το ΥΕΕΒ εξέφρασε τη θέση ότι η κατασκευή και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων 

υγραερίου από στρατηγικό επενδυτή παραμένει θεωρητικά εφικτή, υπό την προϋπόθεση 

της εκ των προτέρων δέσμευσης αριθμού τοπικών εταιρειών υγραερίου για χρήση τους. 

Αυτό διαφάνηκε και από τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν από το κράτος για 

εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για ανέγερση και λειτουργία τερματικού πετρελαιοειδών για 

αποθήκευση λειτουργικών αποθεμάτων των εταιρειών πετρελαιοειδών και υγραερίου που 
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δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά, των εθνικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών, 

καθώς και την χρήση τους ως διαμετακομιστικού σταθμού εμπορίας πετρελαιοειδών, όπου 

οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα ανέγειραν τερματικό υγραερίου μόνον εφόσον εταιρείες 

υγραερίου δεσμεύονταν για τη χρήση του. Το υψηλό κόστος ανέγερσης και λειτουργίας ενός 

τερματικού εισαγωγής, αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου, σε συνδυασμό με τα 

ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων  του  που καθιστούν αδύνατη τη 

μετατροπή τους για αποθήκευση άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, αποτελούν 

αποτρεπτικούς παράγοντες για μια τέτοια επένδυση. Συνεπώς, για τους προαναφερθέντες 

λόγους οι εταιρείες υγραερίου προχώρησαν σύσταση της κοινοπραξίας ανέγερση κοινών 

εγκαταστάσεων υγραερίου. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  

Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε το ΥΕΕΒ, η ζήτηση του υγραερίου οικιακούς και 

εμπορικούς σκοπούς είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και κυμαίνεται περί 

τους, 55-60.000 Μετρικούς Τόνους (ΜΤ). Η κατανάλωση/ πωλήσεις υγραερίου σύμφωνα 

με το ενεργειακό ισοζύγιο το 2019 ανήλθε στους 60.660 ΜΤ, ενώ το 2020 λόγω  των 

επιπτώσεων της πανδημίας μειώθηκε στους 54.710 ΜΤ. Οι πρόσφατες προβλέψεις 

κατανάλωσης ενέργειας έγιναν τέλη του 2019 με αρχές του 2020 στα πλαίσια της ετοιμασίας 

του Εθνικού Σχεδίου της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα και δείχνουν ότι η 

κατανάλωση υγραερίου θα κυμανθεί στα σημερινά επίπεδα τα επόμενα χρόνια, ενώ από το 

2035 θα μειώνεται σταδιακά. Νέες προβλέψεις κατανάλωσης ενέργειας θα διενεργηθούν το 

2022, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους πιο φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2030. Σημειώνεται ότι οι τελευταίες 

προτάσεις πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβανομένων των προτάσεων 

νομοθετημάτων που ανακοινώθηκαν το καλοκαίρι του 2021 για επίτευξη του στόχου 

μείωσης των εκπομπών  της Ένωσης τουλάχιστον κατά 55% έως το 2030, στοχεύουν στον 

περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και περιλαμβανομένου και του υγραερίου, στο 

ενεργειακό μείγμα της Ένωσης και στην προώθηση των ανανεώσιμων καυσίμων και των 

καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

Αναφορικά με τη ζήτηση υγραερίου κίνησης, οι πωλήσεις είναι ελάχιστες, το 2019 ήταν 305 

ΜΤ και το 2020 345 ΜΤ, ενώ με βάση τις προβλέπεις του ΥΕΕΒ δεν αναμένεται 

διαφοροποίηση τους. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τις άλλες χρήσεις του υγραερίου. 

Το ΥΕΕΒ δεν παρέχει σχέδια χορηγιών για προώθηση της υγραεριοκίνησης και δεν υπάρχει   

πρόθεση για προώθηση σχεδίων χορηγιών για τη χρήση υγραερίου κίνησης. 

Σε αντίθεση με το φυσικό αέριο που αναδύεται, το υγραέριο εγκαθίσταται κοντά στο έδαφος 

αν υπάρχει διαρροή, αυξάνοντας τις πιθανότητες έκρηξης. 
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Η Υπηρεσία σε σχετικό ερώτημα προς το ΥΕΕΒ ζήτησε τη θέση του για τους λόγους για 

τους οποίους η αγορά της υγραερίοκίνησης δεν έχει αναπτυχθεί στον βαθμό που είναι 

ανεπτυγμένη στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε το ΥΕΕΒ το 

υγραέριο κίνησης αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες τις δεκαετίες 80 και 90, 

καθόσον ήταν πιο φθηνό καύσιμο από τη βενζίνη και το ντίζελ και λιγότερο ρυπογόνο. 

Συνεπώς οι οδηγοί προέβαιναν σε μετατροπή του οχήματος τους (κυρίως βενζινοκίνητα) 

για χρήση υγραερίου καθόσον οι ετήσιες δαπάνες για καύσιμα, είτε των επαγγελματιών 

οδηγών, είτε των νοικοκυριών θα μειώνονταν σημαντικά. 

Το νομοθετικό πλαίσιο για ρύθμιση της χρήσης του υγραερίου κίνησης στην Κύπρο 

ολοκληρώθηκε το 2015, 20 χρόνια μετά την ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς σε άλλα κράτη 

της Ευρώπης, και όταν κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά οχήματα νέας τεχνολογίας με 

μειωμένες καταναλώσεις καυσίμων και εκπομπών ρύπων, καθώς και υβριδικά οχήματα και 

πρόσφατα τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι εξελίξεις αυτές, δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη της 

αγοράς του υγραερίου κίνησης καθόσον η μετατροπή του οχήματος για χρήση υγραερίου 

είναι συμφέρουσα για οχήματα παλιάς τεχνολογίας με υψηλές καταναλώσεις καυσίμου, ενώ 

στην περίπτωση μετατροπής καινούργιου οχήματος με υψηλές καταναλώσεις καυσίμου 

που είναι εντός της περιόδου εγγύησης για μηχανικές βλάβες, η εγγύηση παύει να είναι σε 

ισχύ. 

Η θέση των εμπλεκομένων μερών σε αντίστοιχο ερώτημα αναφορικά με τις προοπτικές που 

έχει στην Κύπρο το υγραέριο κίνησης ανέφεραν ότι το υγραέριο κίνησης διατίθεται στην 

αγορά από τα μέσα του 2017 από την  Petrolina (Holding) Public Ltd. Τα αποτελέσματα 

είναι άκρως αποθαρρυντικά και οι πωλήσεις εξαιρετικά χαμηλές και ασήμαντες αφού ο 

αριθμός των καταναλωτών / αυτοκινητιστών που έχουν επιλέξει το καύσιμο αυτό ως 

εναλλακτικό για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά μικρός.   

Τα Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου διέθεσαν προς πώληση το υγραέριο κίνησης εντός του 

2019 μέσω τεσσάρων (4) συνολικά πρατηρίων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, 

Λάρνακας και Πάφου. Εντός του 2020 προστέθηκε ακόμη ένα πρατήριο στην επαρχία 

Λευκωσίας. Τα ΕΠΚ σημειώνουν ότι προγραμματίζεται η διάθεση υγραερίου κίνησης εντός 

του 2022 σε ακόμα ένα πρατήριο. Οι πωλήσεις παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλό και 

απογοητευτικό επίπεδο. Η Επιτροπή σημειώνει ότι στο υγραέριο κίνησης δραστηριοποιείται 

και η εταιρεία Star Oil Ltd. 

Τα Μέρη σημειώνουν ότι δεν αναμένεται ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης χωρίς επιπρόσθετα 

κρατικά κίνητρα. Αντιθέτως, υπάρχει συζήτηση για αύξηση της φορολογίας (π.χ. φόρος 

άνθρακα) και παράλληλα δίνονται κίνητρα για αγορά αυτοκινήτων με μηδενικούς ρύπους 

όπως αμιγώς ηλεκτρικά. Συνεπώς η μελλοντική ζήτηση προβλέπεται να παραμείνει 

εξαιρετικά χαμηλή. 
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ΘΕΣΕΙΣ EKO LOGISTICS και VLPG 

Όπως έχει προαναφερθεί, η VLPG βρίσκεται σε διαδικασία ανέγερσης τερματικού σταθμού 

υγραερίου στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού και στην οποία έχουν ήδη συγχωνευτεί τα 

αντίστοιχα τμήματα υγραερίου των ιδρυτικών της εταιρειών Petrolina (Holdings) Public Ltd, 

Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ Λτδ και Intergaz Ltd. Μετά την έναρξη λειτουργίας της 

VLPG και την ολοκλήρωση της παρούσας συγκέντρωσης, οι Εταιρείες δεν θα διεξάγουν 

από μόνες τους οποιεσδήποτε δραστηριότητες αποθήκευσης / διαχείρισης υγραερίου, αλλά 

θα εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται από μόνες τους στις αγορές εισαγωγής του 

υγραερίου καθώς και με τη χονδρική διάθεση εμφιαλωμένου (σε κυλίνδρους) και χύμα 

υγραερίου αλλά και στη λιανική διάθεση υγραερίου. 

Επιπρόσθετα, η EKO LOGISTICS δραστηριοποιείται στην διαχείριση και λειτουργία 

τερματικού υγρών καυσίμων στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού παρέχοντας υπηρεσίες 

αποθήκευσης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των καυσίμων. Ο σταθμός 

της EKO LOGISTICS δεν έχει εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου και δεν υπάρχουν 

πρόνοιες για τέτοιες εγκαταστάσεις. 

Η συνολική υφιστάμενη διαθέσιμη χωρητικότητα στην Κυπριακή Δημοκρατίας για 

αποθήκευση υγραερίου είναι 4.530ΜΤ. Η υφιστάμενη χωρητικότητα των αντίστοιχων 

αποθηκευτικών χώρων των Εταιρειών έχει ως ακολούθως: 

                      Πίνακας 19 

Εταιρεία ΜΤ μερίδιο αγοράς 

Petrolina [………] [30-40]% 

Synergas [………] [10-20]% 

Intergaz [………] [20-30]% 

EKO LOGISTICS/ΕΠΚ    [………] [20-30]% 

Δηλαδή, οι εν λόγω εταιρείες θα κατέχουν μαζί 100% της συνολικής χωρητικότητας 

(capacity) εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποθηκεύουν και διαχειρίζονται σχεδόν το 

100% της συνολικής ποσότητας υγραερίου που πωλείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο του συνδυασμένου μεριδίου ως απαιτείται 

από το Παράρτημα ΙΙ του Νόμου, τις προαναφερόμενες θέσεις των υπόχρεων προς 

κοινοποίηση αλλά και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, είναι της άποψης ότι στην 

προκείμενη περίπτωση το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς, των εμπλεκομένων μερών στην 
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VLPG, στην αποθήκευση και διαχείριση υγραερίου, είναι σχεδόν 100%43. Η Επιτροπή 

σημειώνει την παρουσία της εταιρείας P&S LPGGAS LTD που δημιουργήθηκε από τις 

εταιρείες PHL και SYN, η οποία κατέχει αποθηκευτικούς χώρους υγραερίου στην Πάφο 

συνολικής χωρητικότητας [………] ([0-5]%). Ο κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρείας το 

2020 ήταν περίπου €[………]. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση τονίζεται ότι με τα σημερινά δεδομένα η κάθε εταιρεία / 

μέτοχος καθώς και ο Όμιλος ΕΛΠΕ δραστηριοποιείται στην αγορά αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου αποκλειστικά για δικούς της σκοπούς.    

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής αρ. 35/2017, όλη η εισαγωγή υγραερίου  θα 

πρέπει πρώτα να αποθηκεύεται προτού διανεμηθεί, άρα δεν υπάρχει η παραμικρή 

πιθανότητα εξαρχής διανομής του. 

Επίσης σημειώνεται ότι όπως καταγράφεται στην κοινοποίηση, με το υφιστάμενο καθεστώς 

κανένα τρίτο πρόσωπο δεν ενοικιάζει αποθηκευτικούς χώρους από τις εγκαταστάσεις των 

Εταιρειών.  

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης φάσης ανέγερσης του τερματικού σταθμού 

υγραερίου της VLPG , η διαθέσιμή χωρητικότητα της  VLPG θα ανέρχεται στους 4.120 Μ.Τ. 

εκ των οποίων οι 120 Μ.Τ. αφορούν αποθηκευτικό χώρο για υγραέριο κίνησης και ο 

υπόλοιπος υγραέριο θέρμανσης και για άλλους σκοπούς (εκτός κίνησης).  

Αναφορικά με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των τρίτων υφιστάμενων πελατών των 

μετόχων της VLPG και/ή  νέους παίχτες στην αγορά τα εμπλεκόμενα μέρη ανέφεραν τα 

εξής:  

«Η χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων που κατασκευάζονται από την VLPG Plant 

Ltd (η «Εταιρεία») στο Βασιλικό είναι η ελάχιστη δυνατή που χρειάζεται για να καλύπτει τις 

ανάγκες της εγχώριας αγοράς υγραερίου.   

Οι συνολικές μηνιαίες πωλήσεις υγραερίου κατά τους χειμερινούς μήνες δεν υπερβαίνουν 

τους 9.000 ΜΤ/μήνα. Συγκεκριμένα κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης υγραερίου (δηλ. 

τον μήνα Ιανουάριο) σημειώθηκαν πωλήσεις της τάξης των 9.171ΜΤ το 2020, 8.894 ΜΤ το 

2019, 7.102 το 2018, 8.531 το 2017.  Το 2021 οι πωλήσεις μειώθηκαν στους 6.528 ΜΤ.   

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι εισαγωγές υγραερίου γίνονται με δεξαμενόπλοια 

χωρητικότητας 1.600ΜΤ - 2.300ΜΤ και παραλαμβάνονται περίπου τέσσερα (4) μέχρι πέντε 

(5) φορτία κάθε μήνα (δηλαδή ένα (1) φορτίο κάθε πέντε (5) με επτά (7) ημέρες). Η εισαγωγή 

και παραλαβή των φορτίων εξαρτάται από την ζήτηση υγραερίου η οποία επηρεάζεται 

κυρίως από τις  καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Κάθε 

 
43 Λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα εμπλεκόμενα μέρη κατέχουν σταθμό αποθήκευσης και στην επαρχία 
Πάφου, μέσω της κοινοπραξίας P&SLPGGASLTD. 
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εκφόρτωση αναμένεται να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 24 ώρες. Σε περίπτωση που 

εισάγονται μικρότερα φορτία τότε η συχνότητα εκφόρτωσης θα είναι μεγαλύτερη.    

Η Εταιρεία  βρίσκεται σε διάλογο με την Αρχή Λιμένων Κύπρου για το σημείο πρόσδεσης 

των πλοίων και εκφόρτωσης υγραερίου, το οποίο η Εταιρεία θεωρεί ως σημαντικό 

παράγοντα για  να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εισαγωγή κατά τους χειμερινούς μήνες. Η 

Εταιρεία συγκεκριμένα υποστηρίζει την πρόσδεση των πλοίων  εντός της λιμενολεκάνης του 

λιμένος Βασιλικού. Η λύση που έχει προτείνει η Αρχή Λιμένων (δηλ. αγκυροβολίου ανοικτής 

θαλάσσης) δεν θα επέτρεπε την ομαλή εκφόρτωση των φορτίων αφού οι καιρικές και 

θαλάσσιες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή θα καθυστερούσαν σημαντικά την 

εκφόρτωση. Επί του παρόντος, το θέμα βρίσκεται υπό συζήτηση με τις αρμόδιες αρχές.  

Στην βάση των στοιχείων που παρατίθενται στην παρούσα απάντηση, τα Μέρη δεν θεωρούν 

ότι δύναται να υπάρχει κώλυμα τόσο στην εξυπηρέτηση των μετόχων της Εταιρείας όσο και 

οποιωνδήποτε τρίτων μερών καθώς και νέων παιχτών που δύναται να εισέλθουν στην 

αγορά. Η ζήτηση υγραερίου είναι περιορισμένη και επηρεάζεται ως επί το πλείστο από τις 

καιρικές συνθήκες (χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην χώρα. Τα πιο πρόσφατα 

καιρικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι μέσες θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες 

(όπου η ζήτηση υγραερίου είναι μεγαλύτερη) δεν ευνοούν την αυξημένη χρήση υγραερίου. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση υγραερίου τότε υπάρχει η 

δυνατότητα για συχνότερες εισαγωγές.» 

Η Επιτροπή σημείωσε την ανάγκη για απρόσκοπτη παροχή υγραερίου στην κυπριακή 

αγορά ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες λαμβάνοντας υπόψη τα χρονοδιαγράμματα 

των εμπλεκομένων μερών που τοποθετούν την λήξη της πρώτης φάσης των εργασιών 

ανέγερσης και της μετακίνησης των επιχειρήσεων των μετόχων της VLPG που 

δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση και εμφιάλωση του υγραερίου και σχετικών 

υπηρεσιών από την Λάρνακα στο Βασιλικό τον Δεκέμβριο του 2021. Τα μέρη ανέφεραν ότι 

εξαιτίας της πανδημίας σημειώθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα 

βασικών μηχανημάτων καθώς επίσης και σε έλλειψη εργατικού προσωπικού. Με βάση τα 

νέα δεδομένα οι εργασίες για την πρώτη φάση υπολογίζεται  ότι θα ολοκληρωθούν περί τις 

αρχές Φεβρουαρίου 2022.  Ακολούθως, χρειάζονται περίπου δύο (2) μήνες για την 

ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και των δοκιμαστικών λειτουργιών καθώς επίσης και 

για την έκδοση  των απαραίτητων αδειών λειτουργίας.   

Στην βάση των πιο πάνω δεδομένων,  η λειτουργία των εγκαταστάσεων της VLPG 

αναμένεται να λάβει χώρα περί τα τέλη Μαρτίου 2022.  Συνεπώς, η περίοδος της μέγιστης 

ζήτησης υγραερίου θα έχει παρέλθει μέχρι τον Φεβρουάριο 2022.  

Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

VLPG κατέχουν επί του παρόντος θέσεις στα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυτικών 

Εταιρειών. 
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XII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της πλήρους 

διερεύνησης της συγκέντρωσης, εξετάζει την έκθεση ευρημάτων της Υπηρεσίας και είτε 

κηρύσσει τη συγκεκριμένη πράξη συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, 

υπό την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες στη 

συγκέντρωση, είτε κηρύσσει τη πράξη ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά. 

Στόχος της Επιτροπής είναι στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης να 

διαφανεί κατά πόσο δύνανται να αναληφθούν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

«δεσμεύσεις» ή τροποποιήσεις στη συγκέντρωση, έτσι ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που 

έχουν διατυπωθεί από μέρους της Επιτροπής κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της 

συγκέντρωσης.  

Προσεγγίζοντας το θέμα αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του 

Κανονισμού (ΕΚ) αρθ.139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αιρθ.802/2004 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008/C 267/01) (στο εξής η «Ανακοίνωση της Ε.Ε. για 

διορθωτικά μέτρα»), οι προτεινόμενες από τις επιχειρήσεις δεσμεύσεις πρέπει να 

εξαλείφουν ολοσχερώς τα προβλήματα ανταγωνισμού και να είναι πλήρεις και 

αποτελεσματικές από κάθε άποψη. Επιπλέον, πρέπει  να είναι δυνατή η αποτελεσματική 

υλοποίηση των δεσμεύσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι δεν θα 

διατηρηθούν συνθήκες ανταγωνισμού την αγορά, εφόσον δεν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις. 

Η Ανακοίνωση της Ε.Ε. για διορθωτικά μέτρα αναφέρει ότι, υπάρχουν διαφόρων ειδών 

διορθωτικά μέτρα όπως η εκποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατάργηση των 

δεσμών με τους ανταγωνιστές, τροποποίηση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων 

αποκλειστικότητας, κ.ά.. 

 

XIII. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  VLPG και ΕΚΟ LOGISTICS 

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (VLPG και ΕΚΟ LOGISTICS) με 

επιστολή τους ημερομηνίας 29/10/2021 υπέβαλαν δεσμεύσεις οι οποίες καταγράφονται πιο 

κάτω: 

I. ΟΠΩΣ οι συμφωνίες που θα συνάψει η VLPG (storage and throughput 

agreements) με επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με τους μετόχους της VLPG 

δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρες αποκλειστικότητας, ώστε να μην απαγορεύεται 
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στους πελάτες της VLPG (εκτός των μετόχων της VLPG ) να αποθηκεύουν 

υγραέριο και σε άλλες εγκαταστάσεις, νοουμένου όμως ότι οι εν λόγω πελάτες 

δεν θα είναι (άμεσα ή έμμεσα) ιδιοκτήτες άλλων εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

υγραερίου. 

II. OΠΩΣ η VLPG παρέχει στους υπαλλήλους της εγχειρίδιο θεμάτων περί 

προστασίας του ανταγωνισμού (Competition Compliance Manual), προσχέδιο 

του οποίου παρατίθεται κατωτέρω. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα υπογράφεται από 

όλους του υπαλλήλους της VLPG, και θα έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(COMPETITIONCOMPLIANCEMANUAL) 

Σκοπός του Εγχειρίδιου είναι να παράσχει σε όλους του υπαλλήλους της VLPG PLANT LTD 

( «VLPG» ) τις αναγκαίες κατευθύνσεις ως προς τους βασικούς παράγοντες που θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη για την αποφυγή ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε αντιανταγωνιστικές 

συμπεριφορές. 

Η νομοθεσία Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού (Ν.13(1)/2008 ως έχει τροποποιηθεί) 

περιέχει δύο βασικές απαγορεύσεις: την απαγόρευση των συμπράξεων μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθώς και την απαγόρευση σχετικά με την καταχρηστική 

εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (η οποία μπορεί να εφαρμόζεται τόσο σε μονομερή 

συμπεριφορά όσο και μέσω συμφωνιών όπου μία επιχείρηση κατέχει κυρίαρχο ρόλο). 

Α. Σχέσεις με Ανταγωνιστές  

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συνάπτετε συμφωνίες με τους ανταγωνιστές της VLPG. 

Οι συμφωνίες αυτές είναι γνωστές ως συμπράξεις (καρτέλ) και απαγορεύονται γιατί 

περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και δεν είναι αναγκαίο 

να έχουν εγκριθεί επίσημα από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Τα συνηθέστερα 

παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι: 

ο καθορισμός  των τιμών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και της εφαρμογής ορίων 

τιμών, εκπτώσεων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τιμολόγησης, ακόμη και συζητήσεων περί 

τιμών χωρίς κατ’ ανάγκη αυτές να καθορίζονται, 

η κατανομή της αγοράς όπως η κατανομή των πελατών σε ομάδες, ή γεωγραφικών 

περιοχών μεταξύ ανταγωνιστών, ή ακόμη και νόθες προσφορές, 

οι συμφωνίες σχετικά με τις επενδύσεις ή τον περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής, 

η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών, για παράδειγμα, σχετικά με τα 

επιχειρηματικά σχέδια, πελατειακές σχέσεις ή τις διεξαγόμενες ή σχεδιαζόμενες προσφορές, 
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κάθε άλλη συμφωνία που περιορίζει τον ανταγωνισμό, όπως, για παράδειγμα, η συλλογική 

άρνηση πωλήσεων, κάθε διακανονισμός για την αποφυγή άμεσου ανταγωνισμού ή κοινής 

δράσης για τον αποκλεισμό ανταγωνιστών ή νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στον χώρο. 

Η πιο πάνω συμπεριφορά πρέπει να αποφεύγεται ακόμη και αν αυτή ενθαρρύνθηκε από τις 

Δημόσιες Αρχές. 

Το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν ισχύει μόνο σε γραπτές ή δεσμευτικές συμφωνίες. Μια 

προφορική ανταλλαγή πληροφορίας ή μια άτυπη συμφωνία, μπορεί να αποτελεί παράβαση 

ακόμη και αν είναι απλώς μια «συμφωνία κυρίων». 

Ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:  

Να συνάπτετε  «συμφωνίες κυρίων» (Gentleman’s Agreement) με τους ανταγωνιστές  σε 

σχέση με οποιαδήποτε από τα πιο πάνω  θέματα. 

Να  συνάπτετε προφορική συμφωνία αντί γραπτή σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα.  

Να συνάπτετε συμφωνία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα σε οποιοδήποτε άλλη μορφή. 

Να ανταλλάσσετε πληροφορίες με τους ανταγωνιστές. 

Β. Σχέσεις με τους μετόχους της VLPG (Μετόχους)  και με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη 

αυτών 

Ως υπάλληλοι της VLPG πρέπει να τηρείτε και να χειρίζεστε πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές 

και να μην αποκαλύπτετε σε οποιαδήποτε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετόχων, 

ως επίσης και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και/ή αντιπροσώπους αυτών, τις 

οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ή/και 

επαγγελματικά μυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή 

χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με αυτές των 

Μετόχων και που θα περιέλθουν  εις γνώση σας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σας ως 

υπάλληλοι της  VLPG. 

Στην περίπτωση που υποψιάζεστε οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερόμενων 

θεμάτων ΠΡΕΠΕΙ: 

Να αποστασιοποιηθείτε δημοσίως 

Να διακόψετε οποιαδήποτε συμμετοχή σας σε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία  

Να ζητήσετε να καταγραφεί η αποχώρηση σας  

Να σημειώσετε στο δικό σας ημερολόγιο τα πεπραγμένα της συνάντησης ή του 

τηλεφωνήματος 

Να ενημερώστε γραπτώς τον Γενικό Διευθυντή της VLPG. 
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Εάν δεν είστε βέβαιοι κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμφωνία, μία συζήτηση, ή κάποια 

ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπεται, αμέσως επικοινωνήστε με το νομικό σύμβουλο της 

VLPG ο οποίος και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

Εγώ Ο/Η υποφαινόμεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας ______________ 

υπάλληλος της εταιρείας VLPG Ltd δια της παρούσας δηλώνω ότι έχω διαβάσει  και 

κατανοώ τα πιο πάνω. 

III. ΟΠΩΣ διορισθεί ο εξωτερικός ελεγκτής της VLPG ή άλλο ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο («independent person») ως υπεύθυνο πρόσωπο να ελέγχει ότι 

τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και να υποβάλλει σχετική ετήσια 

έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία 

θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή (ή μη) των δεσμεύσεων από την VLPG 

αναφορικά με το προηγούμενο έτος.  

IV. ΟΠΩΣ οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει η VLPG προς την Επιτροπή ισχύουν καθ’ 

όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG διατηρώντας όμως το δικαίωμα στα 

Μέρη να αιτηθούν τροποποίηση των δεσμεύσεων σε περίπτωση που οι 

συνθήκες της αγοράς διαφοροποιηθούν σε βαθμό που δεν είναι αναγκαίο να 

διατηρηθούν κάποιες ή όλες οι δεσμεύσεις. 

V. ΟΠΩΣ δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη κανονικής λειτουργίας της VLPG, το 

διοικητικό συμβούλιο της VLPG (το «ΔΣ») θα αποτελείται από πρόσωπα τα 

οποία δεν είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη των Μερών. 

VI. ΟΠΩΣ για την περίοδο από την έγκριση της συγκέντρωσης μέχρι και τη λήξη 

των δώδεκα (12) μηνών μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, 

διορισθεί ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο («independent person») το οποίο θα 

παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία του ΔΣ με σκοπό να διασφαλίζει ότι δεν θα 

ανταλλάζονται εμπορικά μυστικά και ότι δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε 

παράνομη συνεννόηση και/ή συντονισμός  μεταξύ των μελών του ΔΣ. Η 

ταυτότητα του εν λόγω προσώπου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός 

(1) μηνός από την κοινοποίηση στα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η 

συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή με την λειτουργία του ανταγωνισμού στην 

αγορά. Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Επιτροπή 

εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι το 

ΔΣ κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε ως προαναφέρεται.   

VII. OΠΩΣ η VLPG ενημερώσει την Επιτροπή για την έναρξη της λειτουργίας της 

επιχείρησής της. 
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Επίσης, μετά την ακροαματική διαδικασία ημερομηνίας 8/12/2021, στις 13/12/2021, η EKO 

Logistics και VLPG απέστειλαν τις ακόλουθες δεσμεύσεις: 

 

«Α.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

(i)   ΟΠΩΣ οι συμφωνίες που θα συνάψει η VLPG (storage and throughput agreements) 

με επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με τους μετόχους της VLPG δεν θα περιλαμβάνουν 

ρήτρες αποκλειστικότητας, ώστε να μην απαγορεύεται στους πελάτες της VLPG (εκτός των 

μετόχων της VLPG ) να αποθηκεύουν υγραέριο και σε άλλες εγκαταστάσεις, νοουμένου 

όμως ότι οι εν λόγω πελάτες δεν θα είναι (άμεσα ή έμμεσα) ιδιοκτήτες άλλων εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης υγραερίου. 

(ii) OΠΩΣ η VLPG  παρέχει στους υπαλλήλους της εγχειρίδιο θεμάτων περί προστασίας 

του ανταγωνισμού (Competition Compliance Manual), προσχέδιο του οποίου επισυνάπτεται 

ως Παράρτημα Α. Το εν λόγω εγχειρίδιο θα υπογράφεται από όλους του υπαλλήλους της 

VLPG. 

(iii)  ΟΠΩΣ διορισθεί ο εξωτερικός ελεγκτής της VLPG ή άλλο ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο 

(«independent person») ως υπεύθυνο πρόσωπο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι 

αναληφθείσες δεσμεύσεις και να υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός 

του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή (ή μη) των 

δεσμεύσεων από την VLPG αναφορικά με το προηγούμενο έτος.  

(iv) ΟΠΩΣ οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει η VLPG προς την Επιτροπή ισχύουν καθ’ όλη 

τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG διατηρώντας όμως το δικαίωμα στα Μέρη να αιτηθούν 

τροποποίηση των δεσμεύσεων σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς 

διαφοροποιηθούν σε βαθμό που δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθούν κάποιες ή όλες οι 

δεσμεύσεις. 

(v)  ΟΠΩΣ δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη κανονικής λειτουργίας της VLPG, το 

διοικητικό συμβούλιο της VLPG (το «ΔΣ») θα αποτελείται από πρόσωπα τα οποία δεν είναι 

μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εμπλεκόμενων 

Μερών. 

(vi) ΟΠΩΣ για την περίοδο από την έγκριση της συγκέντρωσης μέχρι και τη λήξη των 

δώδεκα (12) μηνών μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, διορισθεί ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο («independent person») το οποίο θα παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία του ΔΣ με 

σκοπό να διασφαλίζει ότι δεν θα ανταλλάζονται εμπορικά μυστικά και ότι δεν θα διενεργείται 

οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση και/ή συντονισμός  μεταξύ των μελών του ΔΣ. Η 

ταυτότητα του εν λόγω προσώπου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) μηνός από 

την κοινοποίηση στα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η συγκέντρωση κηρύσσεται 

συμβατή με την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Το εν λόγω πρόσωπο θα 
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υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με 

την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι το ΔΣ κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε ως 

προαναφέρεται.   

(vii) OΠΩΣ η VLPG ενημερώσει την Επιτροπή για την έναρξη της λειτουργίας της 

επιχείρησής της. 

(viii)  ΟΠΩΣ τα Εμπλεκόμενα Μέρη και η VLPG αποστείλουν στην Επιτροπή αντίγραφο της 

υπογεγραμμένης Τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων εντός δέκα (10) Εργάσιμων 

Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω συμφωνίας.  

(ix)    ΟΠΩΣ η οποιαδήποτε  χρήση των οικοπέδων 25 και 26, στον καθορισμένο από το 

ΥΕΕΒ χώρο για χρήση σχετικά με το υγραέριο, εκ μέρους της ELL και/ή του Ομίλου ΕΛΠΕ 

(ως ορίζεται στην κοινοποίηση ημερ. 09.07.2021 ) δεν θα αφορά και/ή σχετίζεται με την 

αποθήκευση και/ή διαχείριση υγραερίου και σε κάθε περίπτωση δεν θα ανταγωνίζεται 

οποιαδήποτε δραστηριότητα της VLPG εφόσον η ELL και/ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του 

Ομίλου ΕΛΠΕ είναι μέτοχος της VLPG.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COMPETITION 

COMPLIANCE MANUAL) 

Σκοπός του Εγχειρίδιου είναι να παράσχει σε όλους του υπαλλήλους της VLPG PLANT LTD 

( «VLPG» ) τις αναγκαίες κατευθύνσεις ως προς τους βασικούς παράγοντες που θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη για την αποφυγή ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε αντιανταγωνιστικές 

συμπεριφορές. 

Η νομοθεσία Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού (Ν.13(1)/2008 ως έχει τροποποιηθεί) 

περιέχει δύο βασικές απαγορεύσεις: την απαγόρευση των συμπράξεων μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων, καθώς και την απαγόρευση σχετικά με την καταχρηστική 

εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (η οποία μπορεί να εφαρμόζεται τόσο σε μονομερή 

συμπεριφορά όσο και μέσω συμφωνιών όπου μία επιχείρηση κατέχει κυρίαρχο ρόλο). 

Α. Σχέσεις με Ανταγωνιστές  

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να συνάπτετε συμφωνίες με τους ανταγωνιστές της VLPG. 

Οι συμφωνίες αυτές είναι γνωστές ως συμπράξεις (καρτέλ) και απαγορεύονται γιατί 

περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και δεν είναι αναγκαίο 

να έχουν εγκριθεί επίσημα από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Τα συνηθέστερα 

παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι: 
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 ο καθορισμός  των τιμών της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου και της εφαρμογής 

ορίων τιμών, εκπτώσεων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τιμολόγησης, ακόμη και 

συζητήσεων περί τιμών χωρίς κατ’ ανάγκη αυτές να καθορίζονται, 

 η κατανομή της αγοράς όπως η κατανομή των πελατών σε ομάδες, ή γεωγραφικών 

περιοχών μεταξύ ανταγωνιστών, ή ακόμη και νόθες προσφορές, 

 οι συμφωνίες σχετικά με τις επενδύσεις ή τον περιορισμό ή τον έλεγχο της 

παραγωγής, 

 η ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών, για παράδειγμα, σχετικά με τα 

επιχειρηματικά σχέδια, πελατειακές σχέσεις ή τις διεξαγόμενες ή σχεδιαζόμενες 

προσφορές, 

 κάθε άλλη συμφωνία που περιορίζει τον ανταγωνισμό, όπως, για παράδειγμα, η 

συλλογική άρνηση πωλήσεων, κάθε διακανονισμός για την αποφυγή άμεσου 

ανταγωνισμού ή κοινής δράσης για τον αποκλεισμό ανταγωνιστών ή 

νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στον χώρο. 

Η πιο πάνω συμπεριφορά πρέπει να αποφεύγεται ακόμη και αν αυτή ενθαρρύνθηκε από τις 

Δημόσιες Αρχές. 

Το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν ισχύει μόνο σε γραπτές ή δεσμευτικές συμφωνίες. Μια 

προφορική ανταλλαγή πληροφορίας ή μια άτυπη συμφωνία, μπορεί να αποτελεί παράβαση 

ακόμη και αν είναι απλώς μια «συμφωνία κυρίων». 

Ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:  

 Να συνάπτετε  «συμφωνίες κυρίων» (Gentleman’s Agreement) με τους 

ανταγωνιστές  σε σχέση με οποιαδήποτε από τα πιο πάνω  θέματα. 

 Να  συνάπτετε προφορική συμφωνία αντί γραπτή σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα.  

 Να συνάπτετε συμφωνία σχετικά με τα πιο πάνω θέματα σε οποιοδήποτε άλλη 

μορφή. 

 Να ανταλλάσετε πληροφορίες με τους ανταγωνιστές. 

Β. Σχέσεις με τους μετόχους της VLPG (Μετόχους)  και με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη 

αυτών 

Ως υπάλληλοι της VLPG πρέπει να τηρείτε και να χειρίζεστε πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές 

και να μην αποκαλύπτετε σε οποιαδήποτε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Μετόχων, 

ως επίσης και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και/ή αντιπροσώπους αυτών, τις 

οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ή/και 

επαγγελματικά μυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή 

χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με αυτές των 
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Μετόχων και που θα περιέλθουν  εις γνώση σας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σας ως 

υπάλληλοι της  VLPG. 

Στην περίπτωση που υποψιάζεστε οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερόμενων 

θεμάτων ΠΡΕΠΕΙ:  

 Να αποστασιοποιηθείτε δημοσίως 

 Να διακόψετε οποιαδήποτε συμμετοχή σας σε συνάντηση ή τηλεφωνική επικοινωνία  

 Να ζητήσετε να καταγραφεί η αποχώρηση σας  

 Να σημειώσετε στο δικό σας ημερολόγιο τα πεπραγμένα της συνάντησης ή του 

τηλεφωνήματος 

 Να ενημερώστε γραπτώς τον Γενικό Διευθυντή της VLPG. 

Εάν δεν είστε βέβαιοι κατά πόσον μια συγκεκριμένη συμφωνία, μία συζήτηση, ή κάποια 

ανταλλαγή πληροφοριών επιτρέπεται, αμέσως επικοινωνήστε με το νομικό σύμβουλο της 

VLPG ο οποίος και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

Εγώ Ο/Η υποφαινόμεν(ος)(η) ______________ αρ. ταυτότητας ______________ 

υπάλληλος της εταιρείας VLPG Ltd δια της παρούσας δηλώνω ότι έχω διαβάσει  και 

κατανοώ τα πιο πάνω.» 

Την ίδια μέρα, με ηλεκτρονικό μήνυμα, η VLPG και EKO LOGISTICS τροποποίησαν της 

δέσμευση του (viii) και ζήτησαν όπως αντικατασταθεί με την ακόλουθη: 

«(viii) ΟΠΩΣ τα Εμπλεκόμενα Μέρη και η VLPG αποστείλουν στην Επιτροπή αντίγραφο της 

υπογεγραμμένης Τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων εντός τριών μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης της συγκέντρωσης από την Επιτροπή.» 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  \ ΕΚΟ LOGISTICS 

Η EKO LOGISTICS με επιστολή της ημερομηνίας 10/12/2021 ανέφερε τα ακόλουθα: 

«[………]» 

Στις 13/12/2021, o Όμιλος ΕΛΠΕ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Προέδρου 

και των Μελών της Επιτροπής με τον νομικό του εκπρόσωπο, απέστειλε εκ νέου επιστολή 

με τροποποιημένες δεσμεύσεις ως ακολούθως: 

«Α. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έγκρισης της Συγκέντρωσης από 

την Επιτροπή, και σε περίπτωση που τα οικόπεδα αυτά, με αριθμό 25 & 26, δεν θα 

αξιοποιηθούν για τους πιο πάνω λόγους ούτε έχει εκκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία για τα 

εναλλακτικά πλάνα, ή δεν έχουν αποδεσμευτεί υπέρ του κράτους μέχρι τότε, τα υπό κρίση 

οικόπεδα θα αποδεσμευτούν υπέρ του κράτους,   

Και 
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Β. Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η πιο πάνω δέσμευση από την Επιτροπή, και η 

Επιτροπή προβεί σε έγκριση της συγκέντρωσης, εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛΠΕ θα 

παρέχει πλήρη ενημέρωση στην Επιτροπή, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους μέχρι να 

παρέλθει η πενταετία, για όλες τις σχετικές εξελίξεις.» 

 

XIV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, η Επιτροπή με την ολοκλήρωση των ενεργειών της 

Υπηρεσίας στο στάδιο της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, εξετάζει την έκθεση 

ευρημάτων της Υπηρεσίας και είτε κηρύσσει τη συγκεκριμένη πράξη συμβατή με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υπό την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που 

αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση, είτε κηρύσσει τη πράξη 

ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Στόχος της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης είναι όπως μετά τη συλλογή στοιχείων, 

διαφανεί κατά πόσο οι αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί από μέρους της Επιτροπής κατά 

το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης ήρθηκαν ή δύναται να αρθούν, με την 

ανάληψη από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δεσμεύσεων ή τροποποιήσεων στη 

συγκέντρωση. 

Προσεγγίζοντας το θέμα αυτό, η Επιτροπή έχει σημειώσει πως σύμφωνα με την 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι 

αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρθ.139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αιρθ.802/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008/C 267/01) (στο εξής η «Ανακοίνωση 

της Ε.Ε. για διορθωτικά μέτρα»), οι προτεινόμενες από τις επιχειρήσεις δεσμεύσεις πρέπει 

να εξαλείφουν πλήρως τα προβλήματα ανταγωνισμού και να είναι πλήρεις και 

αποτελεσματικές από κάθε άποψη. Επιπλέον, πρέπει  να είναι δυνατή η αποτελεσματική 

υλοποίηση των δεσμεύσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι αν δεν 

εκπληρωθούν οι αναληφθείσες δεσμεύσεις, δεν θα διατηρηθούν συνθήκες ανταγωνισμού 

στην αγορά. 

Η Ανακοίνωση της Ε.Ε. για διορθωτικά μέτρα αναφέρει ότι υπάρχουν ποικίλων ειδών 

διορθωτικά μέτρα όπως η εκποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η κατάργηση των 

δεσμών με τους ανταγωνιστές, η τροποποίηση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων 

αποκλειστικότητας, κ.ά.. 

Αναφορικά με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις υπό τις παραγράφους (i) – (viii), η Επιτροπή 

έχει την άποψη ότι αυτές αίρουν τις ανησυχίες της, όπως εκφράστηκαν στην απόφαση της 

ημερομηνίας 16/9/2021.  
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Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις έχουν ήδη εξετασθεί και γίνει 

αποδεκτές από την Επιτροπή στα πλαίσια εξέτασης της κοινοποίησης ημερομηνίας 

18/05/201844 αναφορικά με τη συγκέντρωση για την δημιουργία της VLPG και την 

συγχώνευση των σχετικών τμημάτων των PHL, SYN και INT.  

Οι δεσμεύσεις υπό τις παραγράφους (i) ως (vii) έχουν σκοπό :  

 (ι) να αποτρέπουν το ενδεχόμενο η VLPG να καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση στην οποία 

θα βρίσκεται ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης,  

(ιι) να διασφαλίζουν τον μη συντονισμό των Εταιρειών στα υπόλοιπα στάδια της αγοράς 

εισαγωγής και χονδρικής πώλησης υγραερίου ή και σε παρεμφερείς αγορές και τον 

αποκλεισμό δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών, 

(ιιι) να διασφαλίζουν την μη απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών  εταιρειών οι οποίες είναι 

ανταγωνιστές τους στα υπόλοιπα στάδια της αγοράς εισαγωγής και χονδρικής και λιανικής 

πώλησης υγραερίου. 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή όσον αφορά το ενδεχόμενο καταχρηστικής συμπεριφοράς 

εκ μέρους της VLPG, σημειώνει τα ακόλουθα: 

Με την δέσμευση στην παράγραφο (i) αποκλείονται οι ρήτρες αποκλειστικότητας (εκτός 

όσον αφορά τα Μέρη, ή πελάτες που διατηρούν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις) και συνεπώς 

αίρονται οι αμφιβολίες της Επιτροπής όπως εκφράζονται στην απόφαση της ημερομηνίας 

16/9/2021. 

Με τις δεσμεύσεις των μερών στην παράγραφο (ii)-(iv) διασφαλίζεται η παροχή εγχειριδίου 

προστασίας του ανταγωνισμού σε όλους τους υπαλλήλους της VLPG, διορίζεται 

ανεξάρτητο πρόσωπο ως υπεύθυνο να ελέγχει και να ενημερώνει την Επιτροπή ότι 

τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και διασφαλίζεται η ισχύς των δεσμεύσεων καθ’ 

όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG.  

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις στις παραγράφους (v) και (vi) σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Ως έχει διευκρινιστεί στα πλαίσια της προηγούμενης κοινοποίησης που αφορούσε τη 

δημιουργία της VLPG, η κατασκευαστική περίοδος είναι κρίσιμη για την VLPG τόσο λόγω 

του υψηλού κόστους όσον και του υψηλού κινδύνου της επένδυσης, γι’ αυτό απαιτείται ο 

πλήρης και άμεσος έλεγχος των εργασιών και των εξόδων της VLPG μέσω των διευθυντών 

των Μερών. Πρόσθετα, η περίοδος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την έναρξη 

λειτουργίας της VLPG είναι επίσης κρίσιμη ώστε να εργοδοτηθεί και εκπαιδευτεί ανάλογα 

το προσωπικό που θα παραμείνει στην εταιρεία και να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της 

εταιρείας. Η περίοδος των δώδεκα (12) μηνών καλύπτει μεταξύ άλλων την διάρκεια ισχύος 

των κατασκευαστικών εγγυήσεων, τις δοκιμαστικές περιόδους των υπαλλήλων της VLPG, 

 
44 Απόφαση Επιτροπής με αρ. 49/2018 
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και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των συμφωνιών αποθήκευσης (storage and throughput 

agreements). Όσον αφορά την κατασκευαστική περίοδο και την περίοδο των δώδεκα (12) 

μηνών από την κανονική λειτουργία ως προαναφέρεται, τα Μέρη αποδέχονται όπως οι 

συνεδρίες του ΔΣ γίνονται παρουσία ανεξάρτητου τρίτου προσώπου, ο οποίος ουσιαστικά 

θα εποπτεύει τις συνεδρίες και θα διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται οποιοσδήποτε 

παράνομος συντονισμός σε επηρεαζόμενες αγορές και ότι δεν θα ανταλλάζονται εμπορικά 

μυστικά που δεν αφορούν την VLPG.   

Όσον αφορά τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της VLPG, η Επιτροπή σημειώνει τα 

ακόλουθα: 

Μετά το πρώτο έτος λειτουργίας της VLPG, τα Μέρη αποδέχονται όπως το ΔΣ αποτελείται 

μόνο από πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη των Μερών. 

Συγκεκριμένα οι δεσμεύσεις Α(v) και (vi) αίρουν όλες τις ανησυχίες της Επιτροπής που 

σχετίζονται με την σύνθεση του ΔΣ και ιδιαίτερα όσον αφορά τον κίνδυνο  συνεννόησης 

μεταξύ των Μερών λόγω παρουσίας μελών των διοικητικών συμβουλίων τους στο ΔΣ της 

VLPG και/ή λόγω πρόσβασης ή ανταλλαγής εμπορικών μυστικών ή ευαίσθητων 

πληροφοριών στα πλαίσια του ΔΣ, εφόσον τα Μέρη  δεσμεύονται  ότι οι συνεδρίες του 

ΔΣ  (παρόλο που είναι εμπιστευτικές) θα εποπτεύονται από ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχικής περιόδου (κατασκευής συν 12 μήνες) κατά την οποία τα 

Μέρη θα διορίζουν τα μέλη του ΔΣ χωρίς περιορισμό, ενώ μετά την εν λόγω αρχική περίοδο 

θα προβούν σε οποιεσδήποτε αναγκαίες αλλαγές ώστε το ΔΣ της VLPG να αποτελείται από 

πρόσωπα που δεν είναι διευθυντές ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Μερών.  

Η υποχρέωση εχεμύθειας και υπογραφή ανάλογης δέσμευσης παραμένει για όλα τα μέλη 

του ΔΣ, ως ο όρος 8.2.9 της Τροποποιητικής Συμφωνίας Μετόχων δημιουργώντας 

παράλληλα «τοίχο προστασίας» (Chinese walls) και εξαλείφοντας οποιαδήποτε ανησυχία 

για ύπαρξη κοινής πλατφόρμας παροχής πληροφοριών και ευκαιριών συνεννόησης. Με τα 

μέτρα που έχουν προαναφερθεί καταργούνται οι αμφιβολίες για απόκτηση πληροφοριών 

από τους δυνητικούς ανταγωνιστές των μετόχων (σε οποιαδήποτε αγορά 

δραστηριοποιούνται) και ταυτόχρονα μεταφορά των πληροφοριών αυτών στα ΔΣ των 

μετόχων αφού διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η εχεμύθεια του ΔΣ της VLPG.  

Η δέσμευση (vii) διασφαλίζει ότι η VLPG θα ενημερώσει την Επιτροπή για την έναρξη της 

λειτουργίας της επιχείρησης της ούτως ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι δεσμεύσεις (v) και 

(vi). 

Η δέσμευση (viii) αφορά την υπογραφή και αποστολή της Τροποποιητικής Συμφωνίας 

Μετόχων στην Επιτροπή. Η υπογραφή της Τροποποιητικής Συμφωνίας Μετόχων αποτελεί 

προϋπόθεση ολοκλήρωσης της απόκτησης μετοχών στη VLPG από τη ΕΚΟ, όπως 

αναφέρεται στους όρους 4.2(d)(iii), 4.3(a)(v) και 4.3(b) της Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών. 
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Σύμφωνα με τον  όρο 4 της  Τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η οποία θα υπογραφτεί 

με τη λήψη έγκρισης της συγκέντρωσης από την Επιτροπή και θα κοινοποιηθεί εντός τριών 

(3) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης, τα Μέρη έχουν αναλάβει και/ή δεσμευτεί να 

εφαρμόσουν τις προαναφερόμενες στις παραγράφους (i) ως (vii) προτεινόμενες δεσμεύσεις  

με σκοπό την άρση  οποιωνδήποτε αμφιβολιών.   

Η Τροποποιημένη Συμφωνία Μετόχων ήδη περιλαμβάνει ρητές πρόνοιες αναφορικά με την 

πρόσβαση τρίτων προσώπων στις εγκαταστάσεις της VLPG και την υποχρέωση της VLPG 

να παρέχει τουλάχιστον 10% της εκάστοτε χωρητικότητας της σε τρίτους (με ελάχιστη 

χωρητικότητα 100ΜΤ σε δεύτερο αιτητή, εάν ο πρώτος χρησιμοποιεί λιγότερο του 10%, 

νοουμένου ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 16.7.3 της Τροποποιητικής Συμφωνίας 

Μετόχων). 

Οι όροι 16.7.3 και 16.7.4 της Τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, όπου καταγράφουν τα 

κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήματος 

αποθήκευσης χωρητικότητας από τρίτα πρόσωπα, ενώ οι όροι 14.1 και 16.7.2 προνοούν 

τη διεξαγωγή των εργασιών της VLPG σε εμπορική βάση, η οποία θα διασφαλίζει την 

απουσία διακρίσεων (arm’s length) και την προσφορά των υπηρεσιών της με διαφάνεια και 

χωρίς διακρίσεις. 

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι οι όροι 16.7.1 και 16.7.2 σε συνάρτηση με τους όρους 14.1 και 

14.2 της Τροποποιητικής Συμφωνίας Μετοχών, με βάση τους οποίους η VLPG οφείλει και 

δεσμεύεται να εφαρμόζει κοστοστρεφή πολιτική τιμών, η οποία υπολογίζεται στην βάση των 

παραγόντων / εξόδων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 14.2.1 (a) – (c), 

διασφαλίζουν την μη διάκριση μεταξύ των Εμπλεκομένων Μερών και οποιωνδήποτε τρίτων 

προσώπων.  

Διευκρινίζεται πρόσθετα ότι η κοστοστρεφής τιμολογιακή πολιτική θα εφαρμόζεται από την 

VLPG όσον αφορά την παροχή αποθηκευτικών χώρων καθώς και την πρόσβαση στο 

αγκυροβόλιο και στους αγωγούς μεταφοράς, στο βαθμό που είναι υπό τον έλεγχο  της (όρος 

16.7.6 της Τροποποιητικής Συμφωνίας Μετόχων).   

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι πανομοιότυποι όροι περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη 

συμφωνία μετόχων που έχουν υπογράψει οι Ιδρυτικές Εταιρείες και η VLPG, και οι οποίοι 

είχαν τροποποιηθεί στα πλαίσια της προηγούμενης κοινοποίησης με σκοπό να αρθούν 

παρόμοιες αμφιβολίες της Επιτροπής, όπως αυτές επαναλαμβάνονται στην απόφασή της 

ημερομηνίας 16/9/2021.  

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι δεσμεύσεις που προτάθηκαν από 

τη VLPG και την EKO LOGISTICS είναι επαρκείς ούτως ώστε να οδηγήσουν στην άρση 

των αμφιβολιών της Επιτροπής που εστιάζονται στο γεγονός ότι η VLPG θα δύναται να 

εκμεταλλευτεί την δεσπόζουσα θέση της και ότι οι ιδρυτικές Εταιρείες μαζί με την EKO 

LOGISTICS θα έχουν την ικανότητα και το κίνητρο να αποκλείσουν ανταγωνιστές τους από 



95 / 100 

την πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους που είναι απαραίτητοι για τη δραστηριοποίησή 

τους στις αγορές εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης υγραερίου.  

Σε κάθε περίπτωση, οι δεσμεύσεις ως αναφέρθηκαν πιο πάνω υφίστανται και αναλήφθηκαν 

από  την VLPG και κατέστησαν υποχρεωτικές από την Επιτροπή στη βάση της απόφασης 

49/2018. Με τα προαναφερθέντα στη βάση της παρούσας κοινοποίησης η EKO 

LOGISTICS η οποία προτίθεται να συμμετάσχει στην VLPG ως νέος μέτοχος, 

συγχωνεύοντας ταυτόχρονα τη δική της δραστηριότητα της αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου, δεσμεύεται να αναλάβει και η ίδια τις αναληφθείσες από την VLPG δεσμεύσεις, 

ως η απόφαση της Επιτροπής με αρ. 49/2018.   

Πέραν των πιο πάνω, όσον αφορά τη δέσμευση (ix) που υποβλήθηκε από τη VLPG και τον 

Όμιλο ΕΛΠΕ και την (x) που υποβλήθηκε από τον Όμιλο ΕΛΠΕ, η Επιτροπή σημείωσε ότι 

ο εν λόγω Όμιλος κατέχει τα οικόπεδα 25 και 26 και με την προτεινόμενη συγκέντρωση θα 

δραστηριοποιηθεί στο οικόπεδο 35 της VLPG.  Σύμφωνα με το ΥΕΕΒ, τα τεμάχια 24, 25, 

26, 34 και 35,  με βάση  το Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασιλικού, προορίζονται για την 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου και το ΥΕΕΒ προτίθεται να τηρήσει τις πρόνοιες 

του χωροταξικού σχεδίου, δηλαδή στην εν λόγω περιοχή θα επιτρέπεται μόνο η 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγραερίου.   

Η δέσμευση την οποία προτίθεται να αναλάβει ο Όμιλος ΕΛΠΕ αφορά τις ανησυχίες της 

Επιτροπής αναφορικά με τους φραγμούς εισόδου στις σχετικές αγορές και την ενίσχυση 

δεσπόζουσας θέσης που προκύπτει από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Οι ανησυχίες 

της Επιτροπής εστιάζονται στο γεγονός ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ  κατέχει δυο τεμάχια στην 

ενεργειακή ζώνη Βασιλικού και παράλληλα, με την υλοποίηση της κοινοποιηθείσας πράξης 

θα δραστηριοποιηθεί μέσω της VLPG και σε ένα τρίτο. 

Η Επιτροπή προς τούτο καταρχάς σημειώνει ότι κατά το 2016 οι τέσσερεις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, δηλαδή οι Petrolina, Intergas, Synergas και ΕΚΟ, 

υπέβαλαν στην Επιτροπή κοινοποίηση και έλαβαν την έγκριση της, άμα την υποβολή 

δεσμεύσεων για τη δημιουργία της VLPG, για λόγους που σχετίζονται με μεγαλύτερη 

οικονομική απόδοση προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών. Στη συνέχεια, η 

ΕΚΟ αποχώρησε από την κοινοπραξία της VLPG για να προχωρήσει με δικές της 

εγκαταστάσεις. Παρά  την προσπάθεια δημιουργίας ξεχωριστής εγκατάστασης από την 

ΕΚΟ, αυτή εγκαταλείφθηκε,  πλην όμως η εταιρεία επανήλθε για να ενταχθεί στο σχήμα της 

VLPG, με την υπό εξέταση κοινοποίηση. 

Σημειώνεται επίσης ότι, ως καταγράφεται στην κοινοποίηση και στις εκθέσεις της 

Υπηρεσίας, υπάρχει φθίνουσα πορεία στην αγορά υγραερίου και καμμιά άλλη εταιρεία εκτός 

από την Coral, η οποία αιτήθηκε και της παραχωρήθηκε τεμάχιο στην περιοχή που ορίστηκε 

από το Κράτος για εγκαταστάσεις υγραερίου, δεν ενδιαφέρθηκε μέχρι σήμερα για να 

δραστηριοποιηθεί  στην αγορά εισαγωγής υγραερίου. Τονίζεται πως στη βάση των ενώπιον 
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της Επιτροπής στοιχείων, υφίσταται κατά τον παρόντα χρόνο ένα οικόπεδο/τεμάχιο κενό, 

το οποίο δεν προσφέρθηκε σε καμμιά εταιρεία. 

Σε ανταπόκριση στις ανησυχίες της Επιτροπής ο Όμιλος ΕΛΠΕ  δεσμεύτηκε ότι δεν θα 

προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες στα εν λόγω τεμάχια στον τομέα υγραερίου που θα 

ανταγωνιστούν την VLPG. Επιπρόσθετα, ανέλαβε την υποχρέωση της VLPG να παρέχει το 

10% των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου σε τρίτες εταιρείες. Επίσης, ενημέρωσε 

ότι τα δύο τεμάχια που κατέχει ήτοι 25 & 26, έχουν συνενωθεί λόγω της μορφολογίας του 

εδάφους, προχώρησε σε αίτηση άδειας οικοδομής στη βάση ενιαίας χωροταξικής διάταξης. 

Επιπλέον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκέψεις για δραστηριοποίηση για άλλους σκοπούς, 

πέραν των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της VLPG.  

Σύμφωνα με τη δέσμευση την οποία προτίθεται ο Όμιλος ΕΛΠΕ να αναλάβει,  μετά την 

πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνίας έγκρισης της Συγκέντρωσης από την 

Επιτροπή και σε περίπτωση που τα οικόπεδα αυτά, με αριθμό 25&26, δεν θα αξιοποιηθούν 

για τους λόγους που δηλώθηκαν, ούτε θα έχει εκκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία για τα 

εναλλακτικά πλάνα, ή δεν θα έχουν αποδεσμευθεί υπέρ του  κράτους μέχρι τότε, θα τα 

παραδώσει πίσω στο Κράτος.  

Οι αμφιβολίες και ο προβληματισμός της Επιτροπής σε σχέση με τα δύο τεμάχια 25 & 26 

έγκειτο στο να μην χρησιμοποιηθεί η κατοχή των δύο τεμαχίων από τον Όμιλο ΕΛΠΕ ως 

εμπόδιο προς άλλο παίχτη που θα επιθυμούσε να εισέλθει στην αγορά εισαγωγής 

υγραερίου. Στη βάση της προτεινόμενης δέσμευσης του Ομίλου ΕΛΠΕ,  αυτό  δεν φαίνεται 

να ισχύει, αφού ο εν λόγω Όμιλος θα προβεί σε αδειοδοτική διαδικασία εναλλακτικών 

πλάνων. 

Περαιτέρω, σημειώνεται η δέσμευση του Ομίλου ΕΛΠΕ ότι θα ενημερώνεται σχετικά η 

Επιτροπή κατά τη διάρκεια των πέντε ετών για την πορεία των εναλλακτικών πλάνων. 

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή υπό το φως όλων των ανωτέρω, και αξιολογώντας την κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση έκρινε ομόφωνα ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από τις Εταιρείες 

είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν από αυτήν και ανησυχίες 

που εκφράστηκαν από τρίτους.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, 

αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στη αγορά, υπό τις ακόλουθες δεσμεύσεις που έχουν 

αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε σχέση με τη προτεινόμενη πράξη 

συγκέντρωσης: 
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XV. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ 

Από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση προκύπτει οριζόντια, κάθετη και γειτονική σχέση 

μεταξύ των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων μερών. Οι ανησυχίες της Επιτροπής 

εστιάζονταν στο ενδεχόμενο η προτεινόμενη συγκέντρωση να δύναται να επιφέρει πολύ 

αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση: 

 Με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, 

δημιουργώντας δεσπόζουσα θέση και καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές 

πιέσεις καθότι οι ιδρυτικές Εταιρείες και η EKO LOGISTICS μέσω της VLPG είναι οι 

μόνες που θα δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά, και επιπρόσθετα, δύο από 

τις Εταιρείες, η Petrolina και η Synergas μέσω της εταιρείας τους που κατέχει 

αποθηκευτικούς χώρους στην Πάφο. Ο περιορισμός αυτών των ανταγωνιστικών 

πιέσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταχρηστική εκμετάλλευση της 

δεσπόζουσας θέσης της VLPG, όπως σημαντικές αυξήσεις τιμών και περιορισμό 

της πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο. 

 Μέσω του κοινού χώρου αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου, ενδεχομένως να 

διευκολύνει τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να συμφωνούν τους όρους 

συντονισμού τους είτε στην αγορά του προηγούμενου σταδίου, ήτοι την αγορά 

εισαγωγής υγραερίου, είτε στην αγορά του επόμενου σταδίου, ήτοι στην αγορά 

χονδρικής και λιανικής διάθεσης υγραερίου (α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και 

άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) κίνησης, αφού οι Διοικητικοί Σύμβουλοι των 

Εταιρειών δύνανται να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της VLPG και θα 

παρακάθονται σε συνεδριάσεις όλοι μαζί δημιουργώντας μια πλατφόρμα παροχής 

ευκαιρίας συνεννόησης. 

 Μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η VLPG και οι εταιρείες μέτοχοι της, ενδέχεται να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των Εταιρειών στην αγορά επόμενης ή 

προηγούμενης βαθμίδας.  Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην αγορά 

εισαγωγής υγραερίου ή/και χονδρικής πώλησης ή/και λιανικής πώλησης υγραερίου 

(α) χύμα και κυλίνδρων θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) και (β) 

κίνησης αποταθεί στη VLPG για την υπηρεσία αποθήκευσης και διαχείρισης 

υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων (εκτός κίνησης) καθώς και υγραερίου 

κίνησης, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της VLPG οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με 

τους Διοικητικούς Συμβούλους των Εταιρειών δύνανται να αποκτήσουν κρίσιμες 

πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι 

τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, 

αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκταση στην αγορά 

υγραερίου. 
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 Στη γειτονική σχέση με την σχετική αγορά εγκατάστασης εξοπλισμού υγραερίου και 

παροχής υπηρεσιών συντήρησης, πιθανόν να διευκολύνει τις Εταιρείες να 

συμφωνούν τους όρους συντονισμού τους και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό 

των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της VLPG Διοικητικοί Σύμβουλοι των Εταιρειών που είναι ουσιαστικά 

ανταγωνιστές μεταξύ τους. 

Οι δεσμεύσεις τις οποίες προτίθενται η VLPG και EKO LOGISTICS να αναλάβουν είναι 

ικανές να άρουν όλες τις ανησυχίες της Επιτροπής, εφόσον αφενός διασφαλίζεται η 

υπογραφή της Τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων και δεν θα προκύπτει στρέβλωση του 

ανταγωνισμού λόγω της οριζόντιας, κάθετης και γειτονικής σχέσης των Εταιρειών και της 

VLPG, και αφετέρου διασφαλίζεται ότι Όμιλος ΕΛΠΕ δεν θα χρησιμοποιεί τα υπό αναφοράν 

οικόπεδα 25 και 26 για δραστηριότητες που αφορούν την αγορά αποθήκευσης και 

διαχείρισης υγραερίου και σε περίπτωση που αυτά δεν αξιοποιηθούν για άλλη χρήση εντός 

5 ετών από την ημερομηνία έγκρισης της συγκέντρωσης, θα αποδεσμευτούν υπέρ του 

κράτους. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, 

αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη 

λειτουργία του ανταγωνισμού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των ακόλουθων δεσμεύσεων 

που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε σχέση με τη προτεινόμενη 

πράξη συγκέντρωσης: 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

«(i)  ΟΠΩΣ οι συμφωνίες που θα συνάψει η VLPG (storage and throughput agreements) με 

επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με τους μετόχους της VLPG δεν θα περιλαμβάνουν ρήτρες 

αποκλειστικότητας, ώστε να μην απαγορεύεται στους πελάτες της VLPG (εκτός των μετόχων 

της VLPG ) να αποθηκεύουν υγραέριο και σε άλλες εγκαταστάσεις, νοουμένου όμως ότι οι 

εν λόγω πελάτες δεν θα είναι (άμεσα ή έμμεσα) ιδιοκτήτες άλλων εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης υγραερίου. 

(ii) OΠΩΣ η VLPG  παρέχει στους υπαλλήλους της εγχειρίδιο θεμάτων περί προστασίας του 

ανταγωνισμού (Competition Compliance Manual). Το εν λόγω εγχειρίδιο θα υπογράφεται 

από όλους του υπαλλήλους της VLPG. 

(iii) ΟΠΩΣ διορισθεί ο εξωτερικός ελεγκτής της VLPG ή άλλο ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο 

(«independent person») ως υπεύθυνο πρόσωπο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι 

αναληφθείσες δεσμεύσεις και να υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός 

του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή (ή μη) των 

δεσμεύσεων από την VLPG αναφορικά με το προηγούμενο έτος.  
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(iv) ΟΠΩΣ οι δεσμεύσεις που θα αναλάβει η VLPG προς την Επιτροπή ισχύουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λειτουργίας της VLPG διατηρώντας όμως το δικαίωμα στα Μέρη να αιτηθούν 

τροποποίηση των δεσμεύσεων σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς 

διαφοροποιηθούν σε βαθμό που δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθούν κάποιες ή όλες οι 

δεσμεύσεις. 

(v)  ΟΠΩΣ δώδεκα (12) μήνες μετά την έναρξη κανονικής λειτουργίας της VLPG, το 

διοικητικό συμβούλιο της VLPG (το «ΔΣ») θα αποτελείται από πρόσωπα τα οποία δεν είναι 

μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Εμπλεκόμενων 

Μερών. 

(vi) ΟΠΩΣ για την περίοδο από την έγκριση της συγκέντρωσης μέχρι και τη λήξη των δώδεκα 

(12) μηνών μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG, διορισθεί ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο 

(«independent person») το οποίο θα παρευρίσκεται σε κάθε συνεδρία του ΔΣ με σκοπό να 

διασφαλίζει ότι δεν θα ανταλλάζονται εμπορικά μυστικά και ότι δεν θα διενεργείται 

οποιαδήποτε παράνομη συνεννόηση και/ή συντονισμός  μεταξύ των μελών του ΔΣ. Η 

ταυτότητα του εν λόγω προσώπου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) μηνός από 

την κοινοποίηση στα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η συγκέντρωση κηρύσσεται 

συμβατή με την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Το εν λόγω πρόσωπο θα 

υποβάλλει σχετική έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με 

την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι το ΔΣ κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε ως 

προαναφέρεται.   

(vii) OΠΩΣ η VLPG ενημερώσει την Επιτροπή για την έναρξη της λειτουργίας της 

επιχείρησής της. 

(viii) ΟΠΩΣ τα Εμπλεκόμενα Μέρη45 και η VLPG αποστείλουν στην Επιτροπή αντίγραφο της 

υπογεγραμμένης Τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων εντός τριών (3) μηνών από την 

ημερομηνία έγκρισης της συγκέντρωσης από την Επιτροπή.  

(ix)   ΟΠΩΣ η οποιαδήποτε  χρήση των οικοπέδων 25 και 26, στον καθορισμένο από το 

ΥΕΕΒ χώρο για χρήση σχετικά με το υγραέριο, εκ μέρους της Eko Logistics Ltd και/ή του 

Ομίλου ΕΛΠΕ (ως ορίζεται στην κοινοποίηση ημερ. 09.07.2021 ) δεν θα αφορά και/ή 

σχετίζεται με την αποθήκευση και/ή διαχείριση υγραερίου και σε κάθε περίπτωση δεν θα 

ανταγωνίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα της VLPG εφόσον η Eko Logistics Ltd και/ή 

οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ είναι μέτοχος της VLPG. 

(x) Α Ο Όμιλος ΕΛΠΕ δεσμεύεται ΟΠΩΣ μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία έγκρισης της συγκέντρωσης από την Επιτροπή και σε περίπτωση που τα 

 
45 Σύμφωνα με την Κοινοποίηση τα Εμπλεκόμενα Μέρη είναι οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, 
Συνεργατική Εταιρεία Σύνεργκαζ Λτδ, Intergaz Ltd και η Yugen Limited νυν Eko Logistics Ltd. 
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οικόπεδα, με αριθμό 25 και 26, δεν θα αξιοποιηθούν για τους λόγους που έχουν δηλωθεί46 

ούτε θα έχει εκκινήσει ή αδειοδοτική διαδικασία για τα εναλλακτικά πλάνα, ή δεν θα έχουν 

αποδεσμευτεί υπέρ του κράτους μέχρι τότε, τα υπό κρίση οικόπεδα θα αποδεσμευτούν υπέρ 

του κράτους, και  

(x) B ΟΠΩΣ εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛΠΕ θα παρέχει πλήρη ενημέρωση στην Επιτροπή, 

εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους μέχρι να παρέλθει η πενταετία, για όλες τις σχετικές 

εξελίξεις.» 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η 

συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρων και σχετικών δεσμεύσεων 

που αναλαμβάνονται από τις Εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, η 

Επιτροπή δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού 

κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αμέσως προηγούμενο της 

συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι €8,000 για κάθε 

ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση στη βάση του άρθρου 40(1)(δ).  

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει 

οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε 

συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει 

τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει - 

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες 

αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης 

ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο, ή 

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από 

την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.» 

 

 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 

 

 
46 Οι λόγοι αναλύονται στην επιστολή από Όμιλο ΕΛΠΕ και/ή Eko Logistics Ltd προς την Επιτροπή με 
ημερομηνία 10/12/2021. 


