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Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την συγχώνευση του ομίλου 

εταιρειών E&G Electricplus Ltd και της εταιρείας IDEEA Distribution of 

Appliances Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης  Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 24 Ιουνίου 2016                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Μαΐου 2016, από τις εταιρείες E&G Electricplus 

Ltd (εφεξής η «E&G Electricplus») και IDEEA Distribution of Appliances Ltd (εφεξής η 

«IDEEA»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά την ίδρυση μιας νέας εταιρείας, της Novario Holding 

Ltd, (εφεξής η «νέα εταιρεία») στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι λειτουργίες της 

Electricplus και των θυγατρικών της εταιρειών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί 

με τις λειτουργίες της IDEEA εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός των εισαγωγών 

και επανεξαγωγών. 
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Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Η E&G Electricplus που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους 

νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί τη μητρική εταιρεία των 

εταιρειών KH Papasian Distributors Ltd, VHR Electrical Appliances Ltd, P.M.S. 

Imaging Distributors Ltd και Zartaco Distributors Ltd. Η κύρια δραστηριότητα 

του ομίλου είναι το εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, προϊόντων 

τεχνολογίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, διαμέσου της λιανικής αλυσίδας 

καταστημάτων MEGAELECTRIC με πέντε καταστήματα παγκύπρια και εφτά 

καταστήματα εντός των υπεραγορών Carrefour (shop in shop) καθώς επίσης 

και της χονδρικής διανομής με κυριότερους πελάτες τις […]1. Επίσης, ο εν λόγω 

όμιλος διατηρεί κέντρο εξυπηρέτησης για μετά πώληση εξυπηρέτηση πελατών 

ως επίσης και για παραδόσεις και εγκαταστάσεις συσκευών στους πελάτες της 

λιανικής. Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες της P.M.S. Imaging Distributors Ltd 

και μέρος των δραστηριοτήτων της KH Papasian Distributors Ltd που δεν θα 

μεταφερθούν στην νέα εταιρεία αφορούν αποκλειστικά εισαγωγές και 

εξαγωγές.  

Η Electricplus ανήκει κατά 50% στην εταιρεία Τ.Ν.Γεωργιάδης και κατά 50% 

στην εταιρεία Ε.Α. Έλληνας & Σια. 

 Η IDEEA Distribution of Appliances Ltd που είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

ασχολείται με το εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, προϊόντων 

τεχνολογίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, διαμέσου της λιανικής αλυσίδας 

καταστημάτων SCANDIA  με έξι καταστήματα παγκύπρια καθώς επίσης και της 

χονδρικής διανομής με κυριότερους πελάτες τις […]. Η εν λόγω εταιρεία 

διατηρεί επίσης κέντρο εξυπηρέτησης για μετά πώληση εξυπηρέτηση πελατών 

ως επίσης και για παραδόσεις και εγκαταστάσεις συσκευών στους πελάτες της 

λιανικής. 

Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Ermes Department Stores Plc η οποία είναι 

δημόσια εταιρεία. Η Ermes Department Stores plc δραστηριοποιείται μέσω των 

θυγατρικών της εταιρειών σε πολλούς τομείς της αγοράς όπως τις λιανικές 

πωλήσεις διαφόρων ένδυσης, καλλυντικών, τη διανομή και logistics, στις 

                                                       
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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πωλήσεις αυτοκινήτων κ.ά.  Η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

κοινοποίησης, είναι και κατά 51% μέτοχος στη Superhome Centre (DIY) Ltd, η 

οποία μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται και στην πώληση οικιακών συσκευών 

που προμηθεύεται  τόσο από τη IDEEA όσο και από την E&G Electricplus αλλά 

και τρίτους. 

 Η Novario Holding Ltd που αποτελεί τη νέα εταιρεία η οποία είναι δεόντως 

εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν 

λόγω εταιρεία ανήκει κατά 50%+1 μετοχή στην εταιρεία IDEEA και κατά 50%-1 

μετοχή στην εταιρεία Electricplus. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο 

λιανικό και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, προϊόντων 

τεχνολογίας και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. 

Στις 27 Μαΐου 2016, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη 

βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.  

Στις 10 Ιουνίου 2016, η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως ορίζει το άρθρο 10(4)(α) του Νόμου.  

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία») 

αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με 

ημερομηνία 22 Ιουνίου 2016, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως 

προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά. 

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

περιέχονται στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

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

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση: 

1. Συμφωνίας Μετόχων ημερομηνίας 6/4/2016, μεταξύ των E&G Electricplus, 

IDEEA και της νέας εταιρείας. Η εν λόγω συμφωνία αφορά την ίδρυση και 

λειτουργία της νέας εταιρείας. 

2. Συμφωνίας Πώλησης Επιχείρησης ημερομηνίας 6/4/2016, μεταξύ της IDEEA 

και της νέας εταιρείας. Η εν λόγω συμφωνία προνοεί ότι η IDEEA θα πωλήσει 
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στη νέα εταιρεία την επιχείρηση πώλησης, διανομής, υπηρεσίας και εμπορίου 

ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών για το σπίτι, το γραφείο ή/και 

άλλη χρήση, ψυχαγωγία, κ.ά. 

3. Συμφωνίας Πώλησης Επιχείρησης ημερομηνίας 6/4/2016, μεταξύ της 

Electricplus και της νέας εταιρείας. Η εν λόγω συμφωνία προνοεί ότι η 

Electricplus θα πωλήσει στη νέα εταιρεία την επιχείρηση πώλησης, διανομής, 

υπηρεσίας και εμπορίου ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών για το 

σπίτι, το γραφείο ή/και άλλη χρήση, ψυχαγωγία, κ.ά. 

Βάσει των πιο πάνω Συμφωνιών, τα δύο μέρη θα μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους 

οι οποίες διενεργούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στη νέα εταιρεία η οποία θα 

απορροφήσει τις δραστηριότητες αυτές, τόσο σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής 

διανομής, όσο και σε θέματα τεχνικής εξυπηρέτησης, λογιστηρίου και αποθηκών.  

Σημειώνεται ότι οι E&G Electricplus και IDEEA θα παραμείνουν σε λειτουργία και θα 

ασχολούνται με επανεξαγωγές οι οποίες δεν αφορούν την προτεινόμενη 

συγκέντρωση, καθώς και με εισαγωγές προϊόντων προς πώληση στη νέα εταιρεία.  

Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η 

έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης 

συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών, και αφού προέβη στην αξιολόγησή τους 

αναφορικά με τον κοινό έλεγχο της νέας επιχείρησης από τις ιδρυτικές της εταιρείες και 

τη λειτουργική αυτονομία της εν λόγω επιχείρησης καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη 

συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, καθότι 

δημιουργείται μια κοινή επιχείρηση η οποία εκπληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας 

αυτόνομη οικονομικής οντότητας. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, ο συνολικός ενοποιημένος 

κύκλος εργασιών της E&G Electricplus, για το έτος 2014 ήταν €[…], ενώ ο συνολικός 

κύκλος εργασιών της IDEEA, για το έτος 2014 ήταν €[…]. Επιπρόσθετα, οι 
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συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν ότι οι εμπορικές 

δραστηριότητες των εταιρειών της Electricplus εντός της επικράτειας της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, είχαν κύκλο εργασιών για το έτος 2014 €[…] ενώ ο αντίστοιχος 

συνολικός κύκλος εργασιών της IDEEA, για το έτος 2014 ήταν ο ίδιος  με το συνολικό, 

ήτοι €[…] καθότι δεν συμπεριλάμβανε οποιεσδήποτε δραστηριότητες επανεξαγωγών.  

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της 

συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού 

στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια 

συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 

20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή 

Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή 

ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που 

ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου. 

Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς 

αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική 

αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της 

σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά 

διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 

επιχειρήσεις, τόσο ο όμιλος E&G Electricplus όσο και η IDEEA είναι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ασχολούνται κυρίως με τη λιανική διάθεση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μέσω των αλυσίδων MEGAELECTRIC και 

SCANDIA αντίστοιχα. Διαθέτουν καταστήματα σε όλες τις πόλεις. Σε δεύτερο και πολύ 

πιο μικρό βαθμό ασχολούνται με τη χονδρική διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

ειδών σε παράγοντες της αγοράς. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες διατηρούν και 

κέντρα εξυπηρέτησης για μετά την πώληση των πελατών των λιανικών τους 

πωλήσεων. 

Η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται (1) η χονδρική 

διάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και συσκευών ευρείας κατανάλωσης 

όπως ηχοσυστήματα, συσκευές εικόνας, τηλεφωνικές συσκευές, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές γραφείου,  και 2) η λιανική διάθεση και μεταπώληση 

εξυπηρέτηση α) συσκευών ήχου και εικόνας, (β) λευκών οικιακών συσκευών 

(ηλεκτρικά είδη), (γ) κλιματισμού, (δ) μικροσυσκευών, (ε) τηλεφωνικών συσκευών και 
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(στ) ηλεκτρονικών υπολογιστών και πολυμέσων. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε 

ότι ως γεωγραφική αγορά ορίζεται η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι συμμετέχουσες στην πράξη 

συγκέντρωσης έχουν οριζόντια σχέση στις υπό εξέταση αγορές  εντός της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και υπάρχει επικάλυψη σε όλες τις σχετικές αγορές. 

Αναφορικά με το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους στη χονδρική διάθεση ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών προϊόντων και συσκευών ευρείας κατανάλωσης, αυτό ανέρχεται στο 

0-5%, με βάση τα στοιχεία που προσκόμισαν οι υπόχρεες προς κοινοποίηση.  

H Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι 

συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους 

στη λιανική διάθεση ανέρχεται για ότι αφορά: 

α) τις συσκευές ήχου και εικόνας στο ˂15%,  

(β) τις λευκές οικιακές συσκευές (ηλεκτρικά είδη) στο 20-30%, 

(γ) τον κλιματισμό στο 0-5%  

(δ) τις μικροσυσκευές στο ˂15%,  

(ε) τις τηλεφωνικές συσκευές στο 0-5% και  

(στ) τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πολυμέσα στο 0-5%. 

 

Στη βάση των πιο πάνω στοιχείων που απεστάλησαν, η Επιτροπή παρατηρεί ότι μόνο 

στην αγορά λιανικής διάθεσης λευκών οικιακών συσκευών δημιουργείται 

επηρεαζόμενη αγορά καθότι το συνδυασμένο μερίδιο των συμμετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων ξεπερνά το 15%. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη συνέχεια 

ανέλυσε τα κριτήρια συμβατότητας του άρθρου 19 του Νόμου. 

i. Δομή της επηρεαζόμενης αγοράς 

Στην εν λόγω σχετική αγορά λιανικής διάθεσης λευκών οικιακών συσκευών, εκτός από 

τα εμπλεκόμενα μέρη, E&G Electricplus και IDEEA, δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες 

εφτά εταιρείες: Alpan Electroline Ltd, Andreas Charalambous, Hadjikyriakos & sons 

Ltd, Emilios Eliades Appliances Ltd, Haris Electrichouse, Jermino Electrical Appliances 

και Patsalos & Xiourouppas Ltd.  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από μόνο του το συνδυασμένο 

μερίδιο δύσκολα θα προσέδιδε δεσπόζουσα θέση στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στη 

συγκεκριμένη αγορά, αφού στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται πολλές 
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επιχειρήσεις με διάφορα ισχυρά ονόματα (brands), καθώς και την πιο κάτω ανάλυση 

σημαντικών παραγόντων όπως η μη ύπαρξη εμποδίων στην αγορά και η πληθώρα 

εναλλακτικών πηγών των προϊόντων αυτών, η οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσπάθεια 

εκμετάλλευσης της συνένωσης τους δεν αναμένεται να καταλήξει σε σημαντικό 

επηρεασμό στην αγορά διάθεσης λευκών οικιακών συσκευών. 

Ανεξαρτήτως αυτού, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, με βάση την παράγραφο  18 των 

κατευθυντήριων γραμμών2, το συνδυασμένο μερίδιο  του 20-30% στην αγορά λιανικής 

διάθεσης λευκών οικιακών συσκευών, δύναται να θεωρηθεί περιορισμένο και ότι δεν 

είναι πιθανόν να εμποδίσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Εξάλλου, όπως ρητά 

αναφέρεται: [… Με την επιφύλαξη των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, σχετική ένδειξη 

υπάρχει ιδίως όταν το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν 

υπερβαίνει το 25% είτε στην κοινή αγορά είτε σε σημαντικό τμήμα αυτής.] 

ii. Θέση των συμμετεχουσών εταιρειών  

Το μερίδιο αγοράς της Electricplus στη σχετική αγορά των λευκών οικιακών συσκευών 

για το 2014 ανήλθε στα 5-10% και το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της IDEEA ανήλθε στα 

10-20%. 

Όπως έχουν δηλώσει τα μέρη, στην εν λόγω σχετική αγορά δραστηριοποιούνται άλλες 

επτά (7) εταιρείες. Επίσης, ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής στην αγορά των ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών είναι η εταιρεία Alpan Electroline Ltd με πωλήσεις που 

ξεπέρασαν τα €35 εκατομμύρια στην Κύπρο  το 2015 σύμφωνα με τις επίσημες 

ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δηλαδή 50% μεγαλύτερες από τις πωλήσεις 

της προτεινόμενης συγκέντρωσης με στοιχεία του 2014. 

iii. Οικονομική δύναμη 

Όσον αφορά την οικονομική δύναμη των εμπλεκομένων μερών, σύμφωνα με τα 

στοιχεία που απέστειλαν, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του Ομίλου 

Electricplus, για το έτος 2014 ήταν περίπου €[…], ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών 

της IDEEA , για το έτος 2014 ήταν περίπου €[…].  

 

                                                       
2 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2004/C 
31/03). 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι περισσότερος από το μισό κύκλο εργασιών της Electricplus 

προέρχεται από επαναεξαγωγές, δραστηριότητα η οποία δεν θα μεταφερθεί στη νέα 

εταιρεία. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι η μια ιδρυτική εταιρεία αποτελεί μέλος ενός μεγάλου ομίλου του 

οποίου όμως οι υπόλοιποι δραστηριότητες είναι σε άλλους τομείς. 

iv. Εναλλακτικές πηγές  

Ο κύπριος καταναλωτής εκτός από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση έχει να 

επιλέξει και από τις άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά για να 

προμηθευτεί λιανικώς λευκές οικιακές συσκευές, καθώς επίσης και από μεγάλες 

υπεραγορές. Συγκεκριμένα, τα μέρη ανέφεραν ότι παγκύπρια υπάρχουν πέραν των 

200 καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών ειδών και οικιακών συσκευών.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το πορτοφόλιο της νέας εταιρείας θα περιέχει μεγάλη γκάμα 

προϊόντων, εντούτοις ενόψει άλλων παραγόντων όπως ο αριθμός των ανταγωνιστών 

και η απουσία φραγμών εισόδου όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, δίδουν αντισταθμιστική 

ισχύ στους καταναλωτές και οδηγούν την Επιτροπή στο συμπέρασμα ότι η 

πραγματοποίηση της παρούσας πράξης δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα 

ανταγωνισμού και η οποιαδήποτε αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά της νέας εταιρείας 

π.χ. δεσμευμένες πωλήσεις, αύξηση τιμών, δύναται να οδηγήσει σε μείωση των 

πωλήσεων της. 

v. Προσφορά και Ζήτηση  

Όπως προαναφέρθηκε ο Κύπριος καταναλωτής έχει πληθώρα επιλογών στην εν λόγω 

σχετική αγορά.  

Από την πλευρά της προσφοράς, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι μεγάλοι οίκοι του κλάδου, (Samsung, Bosch, Siemens, Neff,  Miele 

και LG) δεν διαθέτουν καταστήματα λιανικής πώλησης, επιλέγοντας ουσιαστικά να 

διατηρούν απλά γραφεία αντιπροσωπείας στην Κύπρο, με ελεύθερη διανομή σε όλους 

τους λιανικούς παράγοντες της αγοράς. Ταυτόχρονα, ο κάθε λιανέμπορος έχει και την 

επιλογή να εισάγει ελεύθερα από τις δεκάδες μεγάλες αποθήκες ηλεκτρικών ειδών σε 

Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

vi. Φραγμοί εισόδου 



9 
 

Τα μέρη αναφέρουν ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν νομοθετικοί ή άλλοι φραγμοί 

εισόδου, ούτε στην αγορά της λιανικής διάθεσης των εν λόγω προϊόντων. 

Οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στην αγορά, αφού το μόνο που χρειάζεται 

είναι η ύπαρξη κατάλληλου χώρου για προώθηση των προϊόντων. Επιπρόσθετα, 

σημειώνεται ότι λόγω της μη ύπαρξης φραγμών εισόδου, υπάρχει δυνητικός 

ανταγωνισμός και από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου, π.χ. 

μέσω διαδικτύου. 

vii. Συμφέροντα καταναλωτών 

Τα μέρη σημειώνουν ότι ο καταναλωτής έχει σωρεία επιλογών σε όλο το φάσμα της 

αγοράς των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης και δεν 

προκύπτει θέμα να επηρεασθεί αρνητικά από την προτεινόμενη συγκέντρωση. Το 

αντίθετο μάλιστα, η συγκέντρωση των μερών θα επιφέρει οικονομίες κλίμακας στις 

λειτουργικές δαπάνες και θα επιτρέπει στη νέα οντότητα να εξασφαλίζει καλύτερες 

τιμές με τις συγκεντρωμένες αυξημένες αγορές από τους κατασκευαστές / 

προμηθευτές και να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση και μετά την πώληση, με 

αποτέλεσμα να προσφέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές, καλύτερη και ποιοτικότερη 

εξυπηρέτηση προς όφελος του τελικού καταναλωτή. 

Στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν διαφαίνεται από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία να επηρεάζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και δεν έχει υποδειχθεί η 

ύπαρξη οποιασδήποτε πρόθεσης να αποσυρθεί από την αγορά κάποια ανταγωνίστρια 

εταιρεία.  

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή, κρίνει ότι η παρούσα πράξη δεν έχει σοβαρές επιπτώσεις 

μη συντονισμένης συμπεριφοράς, παρά το γεγονός ότι οι ιδρυτικές εταιρείες είναι 

άμεσοι ανταγωνιστές καθότι δεν μπορεί να παρακωλύσει σημαντικά τον ανταγωνισμό 

στην αγορά καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω του μεριδίου 

αγοράς της νέας εταιρείας, ήτοι 20-30%, τους εναλλακτικούς προμηθευτές που 

υπάρχουν στην αγορά και της μη ύπαρξης φραγμών εισόδου. Όσον αφορά τις 

επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς από τις ιδρυτικές εταιρείες οι οποίες θα 

συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή προϊόντων, η Επιτροπή σημειώνει 

ότι ο μεγάλος αριθμός ανόμοιων προϊόντων, η μεταβολή των όρων προσφοράς και 

ζήτησης και η απουσία φραγμών εισόδου για είσοδο νέας επιχείρησης στην εν λόγω 

αγορά αποτελούν παράγοντες οι οποίοι δεν ευνοούν το συντονισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στην εν λόγω συγκέντρωση, 

η επηρεαζόμενη σχετική αγορά της λιανικής διάθεσης λευκών οικιακών συσκευών, δεν 

διαφαίνεται να δημιουργεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με τη λειτουργία 

του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.  

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

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

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

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

συγκέντρωση δεν ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό 

ανταγωνισμό στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της 

δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. 

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

αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή 

συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  
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Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


