
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 802/2022*  
Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 8428/19.09.2022 

γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα 

άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά 

στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυ-

μία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου (100%) 

των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επω-

νυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

  Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό-
φου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 
1Α, Αθήνα, την 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 12:30, με την εξής σύνθεση:

Προεδρεύουσα: Χαρίκλεια Νικολοπούλου (Αντιπρό-
εδρος)

Μέλη: Παναγιώτης Φώτης (Εισηγητής) 
Ιωάννης Στεφάτος

* Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε δυο (2) επιπλέον εκδόσεις 
με τα διακριτικά: (1)  «Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως», (2) «Έκδοση για την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». Από 
τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα επιχειρη-
ματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να 
περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη της έκδοσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), 
όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013).

Μιχαήλ Πολέμης, λόγω κωλύματος του Σωτήριου Καρ-
καλάκου 

Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα
Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 

8428/19.09.2022 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμ-
φωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά 
στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου (100%) των μετοχών της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WATT AND VOLT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Πριν την έναρξη της συζητήσεως, η Προεδρεύουσα 
όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την υπάλληλο της Γραμ-
ματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, Ηλιάνα 
Κούτρα με αναπληρώτρια την Ευγενία Ντόρντα.

Στην αρχή της συζήτησης, η Προεδρεύουσα έδωσε το 
λόγο στον Εισηγητή της υπόθεσης, Παναγιώτη Φώτη, ο 
οποίος ανέπτυξε συνοπτικά το περιεχόμενο της υπ’ αρ. 
11378/15.12.2022 γραπτής εισήγησης επί της κρινόμε-
νης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέ-
ρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, να εγκριθεί η γνωστο-
ποιηθείσα συγκέντρωση.

Η Επιτροπή στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν από την 
αίθουσα οι υπηρεσιακοί παράγοντες, προχώρησε σε 
διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή του 
Εισηγητή της υπόθεσης, Παναγιώτη Φώτη, ο οποίος δεν 
έλαβε μέρος στην ψηφοφορία, και αφού έλαβε υπόψη 
την υπ’ αρ. 11378/15.12.2022 Έκθεση του αρμόδιου Ει-
σηγητή, τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθε-
σης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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I. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

1. Στις 19.09.2022 υπεβλήθη στην Υπηρεσία η υπ’ αριθ. πρωτ. 8428 γνωστοποίηση συγκέντρωσης1,
σύμφωνα με την οποία η εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (εφεξής
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» ή «Γνωστοποιούσα») αποκτά το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου
και, επομένως, τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρίας με την επωνυμία «WATT AND VOLT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»2

(εφεξής «WATT AND VOLT» ή «Εξαγοραζόμενη Εταιρία» και από κοινού με τη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τα «Μέρη»).

2. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της μεταλλουργίας, των έργων
βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας,
καθώς και στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου.

3. Η Εξαγοραζόμενη Εταιρία δραστηριοποιείται στους τομείς της χονδρικής και λιανικής προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, με βασική ωστόσο παρουσία μόνο
στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσφατα δε, ανέπτυξε δραστηριότητα στη φόρτιση
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών φορέα σωρευτικής
εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η υπό εξέταση συγκέντρωση αφορά
γενικότερα στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

4. Με την από 19.08.2022 Συμφωνία Πλαίσιο Εξαγοράς του 100% των Μετοχών της WATT AND
VOLT3 που υπεγράφη μεταξύ της Γνωστοποιούσας και της WATT AND VOLT (εφεξής
«Συμφωνία Πλαίσιο») συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι για την αγοραπωλησία του συνόλου των
μετοχών της τελευταίας (εφεξής η «Συναλλαγή»). Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η οποία
θα υλοποιηθεί με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης των μετοχών της WATT AND VOLT
στη Γνωστοποιούσα, και κατόπιν της έγκρισης της γνωστοποιηθείσας πράξης από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΑ»), η Γνωστοποιούσα θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της
Εξαγοραζόμενης Εταιρίας.

5. Όσον αφορά στους στρατηγικούς και οικονομικούς λόγους που δικαιολογούν την ως άνω
συγκέντρωση, η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι «ενισχύει την παρουσία της στην αγορά προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, και, δευτερευόντως, στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου, αφενός μέσω της
διεύρυνσης του πελατολογίου της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
αντίστοιχα, αφετέρου, δια της αξιοποίησης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση, του
δικτύου καταστημάτων λιανικής»4.

II. ΤΑ ΜΕΡΗ

ΙΙ.1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

6. H εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1990 και εδρεύει στο Μαρούσι Η εταιρία
δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της μεταλλουργίας και μεταλλείων, των έργων
βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας,

1 Με έντυπο συνοπτικής γνωστοποίησης (εφεξής και «Έντυπο Γνωστοποίησης»).
2 Μετά των θυγατρικών της, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Ενότητα 3.1 του Εντύπου Γνωστοποίησης.
3 Επισυνάπτεται ως Παράρτημα 7 στο Έντυπο Γνωστοποίησης.
4 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 3 και 18. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
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καθώς και στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας 
και είναι παγκόσμιος κατασκευαστής και ανάδοχος έργων ηλιακής ενέργειας και έργων 
αποθήκευσης ενέργειας, από αυτόνομα έργα έως πολύπλοκα υβριδικά συστήματα. 

ΙΙ.2 WATT AND VOLT

Η εταιρία «Watt and Volt Ανώνυμη Εταιρεία Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας» συστάθηκε το 
2008 και αρχικό αντικείμενο την αγορά, μεταπώληση με κέρδος και την εκμετάλλευση ακινήτων 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

III. EΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΙΙΙ.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

7. Υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης μιας σχεδιαζόμενης συναλλαγής στην ΕΑ προκύπτει
όταν συντρέχει η βασική προϋπόθεση της υπαγωγής της πράξης στην έννοια της συγκέντρωσης
και επιπλέον πληρούνται τα ποσοτικά κριτήρια και οι τυπικές προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν.
3959/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων
πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή του ελέγχου, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση
κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία
ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας
ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με
σύμβαση ή με άλλο τρόπο5.

8. Εν προκειμένω, διά της γνωστοποιηθείσας πράξης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρόκειται να αποκτήσει το
σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας, και κατά συνέπεια τον
αποκλειστικό έλεγχο επί αυτής και ως εκ τούτου καθίσταται υποκείμενο των δικαιωμάτων που
απορρέουν από την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εξαγοραζόμενης
Εταιρίας. Με βάση τα ανωτέρω, η παρούσα συνεπάγεται μόνιμη μεταβολή του ελέγχου και
συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων που χρήζει γνωστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 5
παρ. 2 στοιχ. β του N. 3959/2011.

ΙΙΙ.2 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

9. Ο έλεγχος μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Αποκλειστικός έλεγχος αποκτάται εάν μία και
μόνη επιχείρηση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά μια άλλη επιχείρηση. Στην παρούσα υπόθεση,
με την από 19.08.2022 Συμφωνία Πλαίσιο, οι μέτοχοι της WATT AND VOLT ως Πωλητές
συμφωνούν να πωλήσουν και μεταβιβάσουν στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ως Αγοραστή, το σύνολο
(100%) του μετοχικού κεφαλαίου της WATT AND VOLT, με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν
από τις μετοχές αυτές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και που ενδεχομένως να απορρέουν
στο μέλλον.

10. Προβλέπεται επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η μεταβίβαση σε μόνιμη βάση του
αποκλειστικού ελέγχου της διοίκησης, του συνόλου των μετοχών και όλων των δικαιωμάτων που
απορρέουν από αυτές κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και που ενδεχομένως να απορρέουν

5 Βλ. σχετικά και αρ. 5 παρ. 3 Ν. 3959/2011.
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στο μέλλον και των πόρων της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας από τη WATT AND WOLT στη 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

ΙΙΙ.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ - ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11. Για τον καθορισμό της αρμοδιότητας, ως συμμετέχουσες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις
που μετέχουν στη συγκέντρωση. Ειδικότερα, συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι η αποκτώσα
επιχείρηση και η επιχείρηση-στόχος6.

12. Στην παρούσα υπόθεση, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο επί της WATT
AND VOLT. Ως συμμετέχουσες επομένως, για τον καθορισμό της αρμοδιότητας, στη
συγκέντρωση επιχειρήσεις, θεωρούνται ο αποκτών μέτοχος, ήτοι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, και
αφετέρου η Εξαγοραζόμενη Εταιρία, ήτοι η WATT AND VOLT.

13. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε η Γνωστοποιούσα, το τελευταίο διαθέσιμο
οικονομικό έτος (2021), οι κύκλοι εργασιών βάσει του άρθρου 10 του N. 3959/2011 παρατίθενται
στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κύκλοι εργασιών έτους 2021 (σε €)
Παγκόσμια αγορά Ελληνική Αγορά

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (I) 2.664.050.000 […]
WATT AND VOLT (II) 368.154.480 […]

ΣΥΝΟΛΟ (I + II) 3.032.204.480 […]
Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 17 και υπ’ αριθ. πρωτ. 10758/25.11.2022 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

14. Βάσει των προαναφερόμενων στον ως άνω Πίνακα κύκλων εργασιών, πληρούνται τα ποσοτικά
όρια που τίθενται με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι: (α) ο
κύκλος εργασιών των Μερών στην Ελλάδα, για το έτος 2021 υπερβαίνει έκαστος τα 15.000.000€
(καθώς ανέρχεται σε […]€ για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και σε […]€ για τη WATT AND VOLT), ενώ
(β) ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών των Μερών ανέρχεται στα 3.032.204.480€ (ήτοι υπερβαίνει τα
150.000.000€) για το έτος 2021.

15. Επιπλέον, η παρούσα υπόθεση δεν έχει ενωσιακή διάσταση, διότι δεν πληρούνται τα κριτήρια που
τίθενται από το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004. Συγκεκριμένα, στην
περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 2 του Κανονισμού, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών των μερών είναι
λιγότερος από € 5 δισ.  Στην περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 3, ο κύκλος εργασιών της WATT AND
VOLT εκτός Ελλάδος είναι μόλις €[…], επομένως η WATT AND VOLT δεν πραγματοποιεί €25
εκατ. σε τουλάχιστον τρία κράτη-μέλη. Ως εκ τούτου, η παρούσα συγκέντρωση έχει εθνική
διάσταση και υπόκειται σε γνωστοποίηση ενώπιον της ΕΑ.

ΙΙΙ.4 ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

16. Η Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της WATT AND VOLT υπεγράφη στις
19.08.2022, η δε Γνωστοποίηση υπεβλήθη στις 19.09.2022, ήτοι εντός της προβλεπόμενης από το
άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 τριακονθήμερης προθεσμίας. Συνεπώς, η γνωστοποιηθείσα

6 Βλ. Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, 2008/C 95/01 (εφεξής «Κωδικοποιημένη 
Aνακοίνωση») παρ. 134.
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πράξη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, ενώ είναι και 
παραδεκτή7.

17. Τέλος, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση κατέστη πλήρης και προσήκουσα στις 18.11.20228 και
ως εκ τούτου η προθεσμία έκδοσης απόφασης της ΕΑ επί της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης
παρέρχεται την 19.12.2022 με βάση το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

IV. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ –

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΙV.1 Εισαγωγή

18. Σύμφωνα με την άποψη της Γνωστοποιούσας οι αγορές στις οποίες αφορά η εν λόγω συγκέντρωση
περιλαμβάνουν: την αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά εμπορίας (χονδρικής
αγοράς) ηλεκτρικής ενέργειας και την αγορά προμήθειας φυσικού εμπορίου9.

19. Αναφορικά με προηγούμενες αποφάσεις της ΕΑ10, ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας
περιλαμβάνει τις εξής, διαδοχικές, σχετικές προϊοντικές αγορές:

α) την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,

β) την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής,
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών11,

γ) τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,

δ) τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και

ε) την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.

20. Σύμφωνα με την άποψη της Υπηρεσίας, για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, ως σχετικές
προϊοντικές αγορές ορίζονται οι κάτωθι:

ΙV.2 Η αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής

7 Προσκομίσθηκε το προβλεπόμενο στο άρθρο 45 παρ. 1 του Ν. 3959/2011 ποσό των 1.100€ και το φύλλο της 
εφημερίδας «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 21ης.09.2022 στο οποίο δημοσιεύθηκε η δημόσια ανακοίνωση σε σχέση με 
την ανωτέρω συγκέντρωση (βλ. σελ. 23), ενώ σχετική ανάρτηση έγινε και στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑ κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011 και στην Απόφαση ΕΑ 780/2022.
8 Ως προς τον προσήκοντα χαρακτήρα της Γνωστοποίησης, αναφέρεται ότι κατά την εξέταση του φακέλου η ΓΔΑ 
έκρινε ότι το υποβληθέν Έντυπο Γνωστοποίησης δεν είχε συμπληρωθεί πλήρως, και απέστειλε την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 8626/28.09.2022 επιστολή προς τη Γνωστοποιούσα, βάσει των άρθρων 8 παρ. 11 και 38 του Ν. 3959/2011, 
όπως ισχύουν, στην οποία η Γνωστοποιούσα απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/10.10.2022 επιστολή της 
κατόπιν χορηγηθείσας παράτασης. Εν συνεχεία, η Γνωστοποιούσα ειδοποιήθηκε από τη ΓΔΑ διά της υπ’ αριθ. 
πρωτ. 9058/12.10.2022 επιστολής της, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Ν. 3959/2011, ότι δεν είχε 
συμμορφωθεί πλήρως προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά το άρθρο 38 του Ν. 3959/2011 και ως 
εκ τούτου ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις. Η Γνωστοποιούσα απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
9658/31.10.2022 επιστολή της, κατόπιν χορηγηθείσας παράτασης. Η ΓΔΑ ζήτησε με την υπ’ αριθ. 
9765/2.11.2022 επιστολή της περαιτέρω διευκρινίσεις από τη Γνωστοποιούσα. Η τελευταία απάντησε με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 10560/18.11.2022 επιστολή της, κατόπιν χορηγηθείσας παράτασης, διά της οποίας (επιστολής) 
κρίθηκε από τη ΓΔΑ ότι παρασχέθηκαν από τη Γνωστοποιούσα οι πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που 
ζητήθηκαν, οπότε η Γνωστοποίηση κατέστη πλήρης και προσήκουσα στις 18.11.2022.
9 Βλ. Έντυπο Γνωστοποίησης, παρ. 15.
10 Βλ. υπ’ αριθ. 577/VII/2013, 621/2015, 666/2018, 649/2019 και 747/2021 Αποφάσεις ΕΑ.
11 Βλ. υπ’ αριθ. 747/2021 Απόφαση ΕΑ. 
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21. Σύμφωνα με την ενωσιακή και ελληνική πρακτική η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο
λιανικής αποτελεί διακριτή αγορά και δύναται να διακριθεί περαιτέρω σε πελάτες Υψηλής Τάσης
- ΥΤ (μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές), σε πελάτες Μέσης Τάσης - ΜΤ (εμπορικοί
καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο μέσης τάσεως δίκτυο) και σε πελάτες Χαμηλής Τάσης –
ΧΤ (βιομηχανικοί και εμπορικοί καταναλωτές και οικιακοί χρήστες). Όσον αφορά τη γεωγραφική 
αγορά, αυτή καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.12

22. Εν προκειμένω, στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής
δραστηριοποιείται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με πελάτες στην ΥΤ, ΜΤ και ΧΤ και η Εξαγοραζόμενη
Εταιρία με πελάτες ΜΤ και ΧT.

23. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των μερών ανά υποαγορά δραστηριοποίησής
τους κατά την πενταετία 2017-2021, όπως τα προσκόμισε η Γνωστοποιούσα13. Από τα εν λόγω
στοιχεία προκύπτει ότι το 2021 το αθροιστικό μερίδιο των μερών ανέρχεται σε επίπεδα άνω του
17,6% στην υποαγορά της λιανικής προμήθειας μέσης τάσης, καθώς η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατείχε
ποσοστό 16% και η WATT AND VOLT ποσοστό μόλις 1,6%. Στις λοιπές υποαγορές, τα μερίδια
αγοράς είναι χαμηλά για τα δύο μέρη, ενώ στην λιανική προμήθεια υψηλής τάσης το μερίδιο της
WATT AND VOLT είναι μηδενικό.

Πίνακας 2: Μερίδια αγοράς των Μερών στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
κατανάλωσης ανά τάση (%)

Τάση 2017 2018 2019 2020 2021
ΜΥΤ W&V ΜΥΤ W&V ΜΥΤ W&V ΜΥΤ W&V ΜΥΤ W&V Άθροισμα

Χαμηλή [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [5-15]
Μέση [5-15] [0-5] [5-15] [0-5] [5-15] [0-5] [15-25] [0-5] [15-25] [0-5] [15-25]

Υψηλή [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] [5-15] [0-5] [5-15] [0-5] [5-15]
*: Διασυνδεδεμένο σύστημα 

Πηγή: Οι υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/10.10.202214 και 9658/31.10.2022 επιστολές της Γνωστοποιούσας και το υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 10890/02.12.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της WATT AND VOLT

24. Λαμβάνοντας υπόψη τα μερίδια αγοράς που προσκομίστηκαν από τη ΡΑΕ15 επιβεβαιώνεται ότι το
αθροιστικό μερίδιο των Μερών ξεπερνά το 15% στην υποαγορά της λιανικής προμήθειας μέσης
τάσης το 2021, όπως διακρίνεται στο Διάγραμμα 1, καθώς το μερίδιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανήλθε
σε [15-25]% και της WATT AND VOLT […] [0-5]% (αθροιστικά για το 2021 σε [15-25]%).

Διάγραμμα 1: Μερίδια αγοράς παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης Τάσης σε ΔΣ και ΜΔΣ 
σε επίπεδο κατανάλωσης (2021)

12 Βλ. ενδεικτικά υπ’ αριθ. 389/V/2009, 577/VII/ 2013 (παρ. 55), 389/V/2008, 666/2018 (παρ. 75),  740/2021 
(παρ. 132), 747/2021 (παρ. 73) αποφάσεις ΕΑ.
13 Σημειώνεται ότι όπως διευκρινίστηκε από τα Μέρη, […]. Επίσης, σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα, στην αγορά 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής συνολικά, τα μερίδια αγοράς είναι [5-15]% και [5-15]%
για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα, και περίπου [0-5]% για τη WATT AND VOLT για 
κάθε ένα έτος της διετίας 2020-2021. Επομένως, το αθροιστικό μερίδιο των Μερών στην εν λόγω συνολική αγορά 
τη διετία 2020-2021 κυμαίνεται περίπου στο [5-15]%.

15 Βάσει στοιχείων του ΑΔΜΗΕ και αφορούν σε  επίπεδο κατανάλωσης στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
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Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 10158/09.11.2022 απαντητική επιστολή της ΡΑΕ

25. Αναφορικά με τον δείκτη ΗΗΙ16 στην υπο-αγορά της ΜΤ, σημειώνεται ότι πριν την εξεταζόμενη
συγκέντρωση είναι 2.201 μονάδες και μετά την εξεταζόμενη συγκέντρωση θα διαμορφωθεί στις
2.247 μονάδες. Συνεπώς, βάσει του εν λόγω δείκτη η υπο-αγορά της ΜΤ παρουσιάζει μέτριο βαθμό
συγκέντρωσης και δεν αναμένεται να έχει αρνητική συνέπεια στον ανταγωνισμό καθώς η
μεταβολή αυτού (ΔΗΗΙ) είναι μικρότερη των 100 μονάδων (46 μονάδες).

ΙV.3 Η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών μέσω διεθνών διασυνδέσεων 

26. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομολογία, η αγορά παραγωγής και χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελεί διακριτή αγορά17. Η εν λόγω αγορά περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω
διεθνών διασυνδέσεων και την πώληση στη χονδρεμπορική αγορά στους εμπόρους, τους διανομείς
και τους βιομηχανικούς τελικούς χρήστες18. Περαιτέρω διαχωρισμός μπορεί να λάβει χώρα στην
αγορά της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, βάσει του
τρόπου (των μέσων) παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στις υπο-αγορές: i) της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές (μη ανανεώσιμες) πηγές (π.χ. μονάδες φυσικού αερίου) και

16 Ο δείκτης Herfindahl-Hirschman Index ή HHI χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου συγκέντρωσης σε 
μια συγκεκριμένη αγορά και υπολογίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς των εταιριών 
που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή. 
17 Βλ. σχετικά αποφάσεις Ε.Επ. COMP/M.5979 KGHM/TAURON WYTWARZANIE/JV (23.07.2012, παρ. 15), 
COMP/M.7131 COMPAL ELECTRONICS/TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE (22.01.2014, παρ.
29). COMP/M.7137 EDF/DALKIA EN FRANCE (25.06.2014, παρ. 28). 
18 Βλ. σχετικά Hancher κ.ά., EU Energy Law, Vol. II, ό.π., σελ. 13, παρ. 2.22 καθώς και αποφάσεις Ε.Επ.
COMP/M.5911 TENNET/ ELIA/GASUNIE/APX-ENDEX (15.09.2010, παρ. 21) και COMP/M.7131 COMPAL 
ELECTRONICS/TOSHIBA TELEVISION CENTRAL EUROPE (22.01.2014, παρ. 29).
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ii) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ19.

27. Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης η αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας ορίζεται ως ενιαία. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση αναφέρεται ότι η ενδεχόμενη
οριοθέτηση της σχετικής αγοράς ανάλογα με τον τρόπο/μέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν
μεταβάλλει την αξιολόγηση της παρούσας.

28. Ως προς τη γεωγραφική οριοθέτηση της αγοράς, σύμφωνα με την ενωσιακή20 και ελληνική21

πρακτική, η αγορά για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής
ορίζεται γεωγραφικά ως εθνική. Περαιτέρω διάκριση της αγοράς δύναται να γίνει σε
διασυνδεδεμένο σύστημα (ΔΣ) και μη διασυνδεδεμένο σύστημα ή συστήματα (ΜΔΣ)22. Ωστόσο
για τους σκοπούς της παρούσας ακόμα και υπό τη στενότερη οριοθέτηση της αγοράς, δεν
μεταβάλλεται η αξιολόγηση.

29. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται από τα Μέρη μόνο η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τα μερίδια της
οποίας, όπως  προκύπτει από τον Πίνακα 3 είναι [15-25]% και [5-15]% σε παραγόμενη ποσότητα
και [5-15]% και [5-15]% σε εγκατεστημένη ισχύ για τα έτη 2020 και 2021 αντίστοιχα.

Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς της παραγωγής η/ε της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τα έτη 2017-2021 (%)

2017 2018 2019 2020 2021

Συνολική παραγωγή η/ε (MWh)

[5-15] [5-15] [5-15] [15-25] [5-15]
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς η/ε (MW)

[5-15] [5-15] [5-15] [5-15] [5-15]
Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 24

ΙV.4 Η αγορά εμπορίας (trading) ηλεκτρικής ενέργειας 

30. Η εμπορία (trading) ηλεκτρικής ενέργειας αφορά στη χονδρική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας η
οποία έχει αγοραστεί και μεταπωληθεί, δεν έχει δηλαδή παραχθεί23. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(εφεξής και «ΕΕπ») σε προηγούμενη απόφασή της έχει ορίσει την εμπορία η/ε ως διακριτή
αγορά24. Επιπλέον, αν και τελικά το θέμα έμεινε ανοικτό, η ΕΕπ έχει αναφέρει ότι η εν λόγω αγορά
μπορεί να διακριθεί στις εξής δύο προϊοντικές υπο-αγορές: τη φυσική εμπορία ηλεκτρικής

19 Βάσει του N. 3468/2006, ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των 
παραδοσιακών πηγών ενέργειας – μη ορυκτές (εν αντιθέσει με το πετρέλαιο ή τον άνθρακα) που από τη φύση 
τους ανανεώνονται και είναι διαρκώς διαθέσιμες. Οι βασικές ΑΠΕ είναι: αιολική, υδροηλεκτρική ισχύος έως 15 
MW, ηλιακή (φωτοβολταϊκά), βιομάζα, γεωθερμική κ.λπ.
20 Βλ. σχετικά Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.5249/2008 - EDISON / HELLENIC PETROLEUM /
JV,  Μ.493/1994  - TRACTEBEL / DISTRIGAZ (II) και Μ.1853/2001  - EDF / EnBW.
21 Βλ. σχετικά 747/2021 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΗΡΩΝ, ΗΡΩΝ ΙΙ), 446/V/2009 (ΔΕΗ και Χαλυβουργική), 339/V/2007 
(IBERDROLA ENERGIAS RENOVABLES S.A.U. και Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Ε.) Αποφάσεις ΕΑ.
22 Στο ΔΣ περιλαμβάνεται η ηπειρωτική Ελλάδα και ένα μέρος των νησιών (δηλ. τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, 
ορισμένα νησιά του Αιγαίου Πελάγους και πλέον το Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης) ενώ στο ΜΔΣ 
περιλαμβάνεται τα νησιά που δεν καλύπτει το ΔΣ (Ρόδος, Λέσβος, Σάμος, κ.λπ.) και τα οποία δεν συμμετέχουν 
στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και βασίζονται σε αυτόνομους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδες ΑΠΕ.
23 Βλ. σχετικά Αποφάσεις ΕΕπ Μ.4517- IBERDROLA SCOTTISH POWER, M.3868 –
DONG/ELSAM/ENERGI E2 και M.4180 GDF/Suez.
24 Βλ. Απόφαση ΕΕπ M.3868 – DONG/ELSAM/ENERGI E2.
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ενέργειας (physical electricity trading) και τη χρηματιστηριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας 
(financial electricity trading).25 Ωστόσο, σε έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η ΕΕπ κατά τη 
διάρκεια εξέτασης επόμενης συγκέντρωσης, δεν επιβεβαιώθηκε η διάκριση μεταξύ της αγοράς 
εμπορίας η/ε και της αγοράς παραγωγής και χονδρικής προμήθειας η/ε και ο ορισμός της αγοράς 
έμεινε ανοιχτός καθώς υπό οποιαδήποτε θεώρησή του δεν δημιουργούσε προβληματισμούς.26

31. Ως προς τη γεωγραφική διάσταση, η ΕΕπ ορίζει τις αγορές χονδρικής προμήθειας η/ε ως εθνικές
ή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να οριστούν ευρύτερα27.

32. Για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης η εν λόγω αγορά εμπορίας η/ε εξετάζεται ως
διακριτή αγορά και καλύπτει την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, ο ορισμός της σχετικής αγοράς
μπορεί να παραμείνει ανοιχτός, καθώς ακόμα και η θεώρησή της ως ενιαία αγορά με την αγορά
παραγωγής και χονδρικής προμήθειας η/ε, όπως αναλύεται και στη συνέχεια, δεν δημιουργεί
προβληματισμούς.

33. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η Εξαγοραζόμενη Εταιρία. Τα
μερίδια αγοράς των Μερών κατά την πενταετία 2017 – 2021 κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω του [5-
15]% με εξαίρεση μόνο το […] κατά το οποίο η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέγραψε μερίδιο [5-15]%.
Συγκεκριμένα, τα μερίδια της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για τα έτη 2020 και 2021 είναι [0-5]% και [0-5]%
αντίστοιχα, ενώ της WATT AND VOLT είναι [0-5]% και [0-5]% για τα ίδια έτη (Πίνακας 4).

Πίνακας 4: Μερίδια αγοράς εμπορίας (trading) η/ε των Μερών τα έτη 
2017-2021 (%)

Εταιρία 2017 2018 2019 2020 2021
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ [0-5] [5-15] [5-15] [0-5] [0-5]
WATT&VOLT [0-5] [5-15] [0-5] [0-5] [0-5]

Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 24 - 25

34. Εάν ήθελε θεωρηθεί ότι εμπορία η/ε ανήκει στην ίδια προϊοντική αγορά με την παραγωγή και
χονδρική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τα αθροιστικά μερίδια των Μερών τα έτη 2020 και 2021
κυμαίνονται σε [5-15]% και [5-15]% αντίστοιχα (Πίνακας 5).

Πίνακας 5: Μερίδια αγοράς παραγωγής και εμπορίας (trading) η/ε των 
Μερών τα έτη 2017-2021 (%)

Εταιρία 2017 2018 2019 2020 2021
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ [5-15] [5-15] [5-15] [5-15] [5-15]
WATT&VOLT [5-15] [5-15] [5-15] [5-15] [5-15]

Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 25

ΙV.5 Η αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής 

35. Σύμφωνα με προηγούμενες Αποφάσεις της ΕΑ, η αγορά λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου είναι
μια διακριτή αγορά που διακρίνεται περαιτέρω στις εξής υποαγορές:28

- Προμήθεια σε ηλεκτροπαραγωγούς,

25 Βλ. Απόφαση ΕΕπ M.4180 GDF/Suez σκ. 677.
26 Βλ. Απόφαση ΕΕπ Μ.4517- IBERDROLA SCOTTISH POWER.
27 Βλ. σκ. 15 της Απόφασης της ΕΕπ Μ.4517- IBERDROLA SCOTTISH POWER.
28 Βλ. τις υπ’ αριθ. 747/2021 και 744/2021 Αποφάσεις ΕΑ.
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- Προμήθεια σε μεγάλους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες (κατανάλωση > 100 GWh
ετησίως),

- Προμήθεια σε μεσαίους βιομηχανικούς πελάτες, (κατανάλωση μεταξύ 2,2 και 100 GWh
ετησίως), μικρούς βιομηχανικούς πελάτες, (κατανάλωση < 2,2 GWh ετησίως) και
εμπορικούς πελάτες,

- Προμήθεια σε οικιακούς πελάτες, ήτοι πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για
οικιακή χρήση.

36. Ως γεωγραφική αγορά σε έκαστη εξ αυτών ορίζεται η ελληνική επικράτεια.

37. Στην αγορά της προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής δραστηριοποιείται η
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε όλες τις ανωτέρω υπο-αγορές και η Εξαγοραζόμενη Εταιρία στις υποαγορές
των οικιακών και εμπορικών πελατών. Σύμφωνα με τη Γνωστοποιούσα τα μερίδια αγοράς το 2021,
βάσει κατανάλωσης ήταν για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ [5-15]% και για τη WATT & VOLT [0-5]%29,
συνεπώς το αθροιστικό μερίδιο των Μερών κατά το 2021 αντιστοιχεί σε [5-15]% (Πίνακας 6).30

Πίνακας 6: Μερίδια αγοράς λιανικής 
προμήθειας φ/α των Μερών  βάσει όγκου 
κατανάλωσης τα έτη 2020-2021 (%)
Εταιρία 2020 2021
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ [5-15] [5-15]
WATT&VOLT [0-5] [0-5]

Πηγή: Έντυπο Γνωστοποίησης σελ. 26

38. Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων της ΡΑΕ, το 2020 το μερίδιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στη
λιανική προμήθεια φυσικού αερίου συνολικά είναι 7,38%, ενώ σε επίπεδο υποαγορών έχει ως εξής:
3,48% στους οικιακούς, 0,028% στους εμπορικούς και 13,83% στους βιομηχανικούς. Αντίστοιχα,
το μερίδιο αγοράς της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας ανέρχεται σε, αμελητέα, επίπεδα και στις δύο
υποαγορές των οικιακών και εμπορικών πελατών (0,9% και 0,8%) το ίδιο έτος. Λόγω του
εξαιρετικά χαμηλού ύψους των εν λόγω μεριδίων αγοράς δεν αναμένεται να έχει υπάρξει τέτοια
διαφοροποίηση κατά το 2021 που να έχει μεταβάλει ιδιαιτέρως την κατάταξη των μερών.

ΙV.6 Η αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου

39. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις της ΕΑ η αγορά προμήθειας φ.α. σε επίπεδο χονδρικής διακρίνεται
στις εξής υπο-αγορές: 31

- Στην πρωτογενή αγορά εισαγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου, όπου

29 Η Γνωστοποιούσα ισχυρίζεται ότι στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές, με 
μετρητές που εκπροσωπούνται έναντι των αντίστοιχων διαχειριστών δικτύου (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης, 
ΔΕΔΑ), δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πριν το έτος 2020, αλλά σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι κατά τα έτη 
αυτά, τα μερίδια εκάστης των εταιριών δεν ήταν μεγαλύτερα από αυτά των ετών 2020 και 2021 (βλ. Έντυπο 
Γνωστοποίησης σελ. 26).
30 Σημειώνεται ωστόσο ότι το πραγματικό μερίδιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στους βιομηχανικούς πελάτες είναι πολύ 
χαμηλότερο, αφενός επειδή ιδιοκαταναλώνει φ/α, οι ποσότητες του οποίου πρέπει να αφαιρεθούν και αφετέρου 
επειδή κάποιοι βιομηχανικοί πελάτες μεταπωλούν τις ποσότητες φυσικού αερίου που αγοράζουν, δεδομένου ότι 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία φ/α και επομένως οι εν λόγω ποσότητες πρέπει να καταγραφούν στη χονδρική 
εμπορία φ/α (βλ. και την υπ’ αριθ 737/2021 Απόφαση ΕΑ).
31 Βλ. σχετικά 747/2021 και 744/2021 Αποφάσεις ΕΑ.
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δραστηριοποιούνται οι εισαγωγείς/χονδρέμποροι που εισάγουν φυσικό αέριο από 
παραγωγούς/χονδρεμπόρους εκτός επικράτειας και το μεταπωλούν σε χονδρέμπορους 
εντός της ελληνικής επικράτειας, και

- Στη δευτερογενή αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου, όπου δραστηριοποιούνται
οι χονδρέμποροι που προμηθεύονται φυσικό αέριο από τους ως άνω εισαγωγείς,
προκειμένου να το πωλήσουν σε μικρότερους προμηθευτές (μεταπώληση).

40. Ως γεωγραφική αγορά τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή προϊοντική αγορά ορίζεται
η ελληνική επικράτεια.

41. Στις εν λόγω υποαγορές δραστηριοποιείται, από τα μέρη, μόνο η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Το μερίδιο
αγοράς της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην πρωτογενή αγορά εισαγωγής και χονδρικής προμήθειας φ/α,
σύμφωνα με στοιχεία της ιδίας, κατά το έτος 2021 αντιστοιχεί σε [15-25]%, μειωμένο έναντι των
δύο προηγούμενων ετών. (Πίνακας 7)

Πίνακας 7: Μερίδια αγοράς Πρωτογενούς αγοράς 
χονδρικής προμήθειας φ/α της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

τα έτη 2017-2021 (%)
2017 2018 2019 2020 2021
[0-5] [15-25] [35-45] [35-45] [15-25]

Πηγή: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/10.10.2022

42. Στοιχεία μεριδίων αγοράς για τη δευτερογενή αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου δεν
προσκόμισε η Γνωστοποιούσα καθώς όπως αναφέρει […],κυρίως, όπως αναφέρει, για τους
παρακάτω λόγους32:

«[…]».

43. Σε κάθε περίπτωση ενόψει των ανωτέρω και για τους σκοπούς της παρούσας δεν απαιτείται
οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση, καθώς δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση της όπως αναλύεται
κατωτέρω.

ΙV.7 Η αγορά Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ

Προϊοντική και γεωγραφική αγορά

44. Από τον Νοέμβριο του 2019, κάθε έργο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ33 με ισχύ μεγαλύτερη των 0,4 MW,
συμμετέχει στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας είτε απευθείας είτε μέσω ενός Φορέα Σωρευτικής
Εκπροσώπησης έναντι αμοιβής και έχει τις εξής δυνατότητες για την πώληση παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας: α) να συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης
με τον ΔΑΠΕΕΠ ή β) να συμμετέχει στις αγορές ενέργειας, χωρίς να λαμβάνει λειτουργική
ενίσχυση βάσει του άρθρου 12Α του Ν. 4414/2016. Πρόκειται για μια νέα αγορά που αναπτύσσεται
δυναμικά, παράλληλα με την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ δεν παρουσιάζει κάποιο ρυθμιστικό ή άλλο
εμπόδιο εισόδου34.

32 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. πρωτ. 8986/10.10.2022 απαντητική επιστολή σελ. 6-7.
33 Συστήματα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.
34 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10560/18.11.2022 απαντητική επιστολή της Γνωστοποιούσας, όπου αναφέρει μεταξύ 
άλλων «[..] Η είσοδος στην οικεία αγορά δεν προϋποθέτει σημαντικό κεφάλαιο ούτε επενδύσεις. Βασικό κριτήριο 
είναι η εξασφάλιση στελεχών με την κατάλληλη τεχνογνωσία στο αντικείμενο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
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45. ΦοΣΕ αποτελεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχων
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και η εν λόγω δραστηριότητα μπορεί να ασκηθεί ανεξαρτήτως της δραστηριοποίησης ή
μη του εκάστοτε ΦοΣΕ στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας35, όπως εν προκειμένω η
Εξαγοραζόμενη Εταιρία η οποία δεν δραστηριοποιείται στην παραγωγή η/ε.

46. Ειδικότερα οι ΦοΣΕ συμμετέχουν στις αγορές χονδρικής προμήθειας η/ε: α) Αγορά Επόμενης
Ημέρας (σύμφωνα με το τμήμα 4.1.4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας),
και β) στην Ενδοημερήσια (σύμφωνα με το τμήμα 5.2.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς), ενώ υπέχουν ευθύνη εξισορρόπησης στο πλαίσιο
της λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οπότε συμμετέχουν και στην Αγορά
Εξισορρόπησης36.

47. Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η παραγωγή η/ε που εκπροσωπούν οι ΦοΣΕ
το έτος 2020 είναι 20,96%, το 2021 είναι 30,52% και το 2022 (01.01.2022 – 30.11.2022) είναι
36,56%.37 Το εν λόγω ποσοστό θα συνεχίσει να αυξάνεται δεδομένου ότι δύνανται όχι μόνο οι νέες
ΑΠΕ από τον Νοέμβριο του 2019 να συμμετέχουν στην αγορά μέσω των ΦοΣΕ, αλλά και να
εντάσσονται στους ΦοΣΕ όσες μονάδες ΑΠΕ λήγουν οι συμβάσεις πώλησης τους στον ΔΑΠΕΕΠ.
Έως τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν αδειοδοτηθεί από τη ΡΑΕ 33 εταιρίες ως ΦοΣΕ παραγωγών
ΑΠΕ.

48. Ενόψει των ανωτέρω, η αγορά παροχής υπηρεσιών εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί διακριτή αγορά. Ως γεωγραφική αγορά της αγοράς ΦοΣΕ θεωρείται
η ελληνική επικράτεια καθώς προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς ομοιογενείς
συνθήκες ανταγωνισμού.

Μερίδια Αγοράς

49. Στην εν λόγω αγορά κατά τον χρόνο υποβολής της παρούσας, δραστηριοποιούνται και τα δύο
Μέρη. Ειδικότερα, η Γνωστοποιούσα αναφέρει ότι η εν λόγω αγορά δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο
του 2019 και το μερίδιό της σε αυτήν σε επίπεδο παραγωγής η/ε που εκπροσώπησε,
συμπεριλαμβανομένων των έργων ΑΠΕ της ιδίας, ανερχόταν συνολικά το 2019 (Νοέμβριος –
Δεκέμβριος) σε [55-65]%38, ενώ το μερίδιό της διαμορφώθηκε σε [15-25]% για το 2020 και [15-
25]% για το 2021. Όπως αναφέρει η Γνωστοποιούσα, στην περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη τα
έργα ΑΠΕ της ιδίας αλλά μόνο της εκπροσώπησης τρίτων, τα μερίδιά της σε αριθμό
εγκατεστημένων για την τριετία 2019 -2021 ανέρχονται σε [5-15]%, [15-25]% και [15-25]%
αντίστοιχα39. Ωστόσο, από το σύνολο των ποσοτήτων η/ε που πωλήθηκαν μέσω ΦοΣΕ, όπως
αποτυπώνονται στα ενημερωτικά δελτία του ΕΧΕ δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστό ποιες
ποσότητες αφορούν στα έργα που εκπροσωπούν οι εταιρίες και ποιες ποσότητες αφορούν
ενδεχομένως σε ιδιόκτητα έργα προκειμένου να υπολογιστούν αντίστοιχα τα μερίδια. Σε κάθε

ποιότητας. β) γ) Η είσοδος στην ερευνώμενη εν προκειμένω αγορά δεν παρεμποδίζεται από περιορισμούς οι οποίοι 
συναρτώνται με την ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή με την άδεια εκμετάλλευσης τέτοιων δικαιωμάτων. […]».
35 Προϋποθέτει τη χορήνηση σχετικής άδειας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των άρθρων 13, 134 και 
135 του ν. 4001/2011. (βλ. ΡΑΕ).
36 Βλ. άρθ. 5 παρ. 7 του Ν. 4414/2016.
37 Βλ. σχετικά δελτία ΕΧΕ, https://www.enexgroup.gr/el/.
38 Το 2019 καλύπτει το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019. 
39 Βλ. την υπ’ αριθ, πρωτ. 10560/18.11.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας. 
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περίπτωση όμως, η συνολική ποσότητα παραγωγής η/ε που εκπροσωπούν οι ΦοΣΕ αποτυπώνει 
και τη δύναμή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπώς εκτιμάται ότι για τους σκοπούς
της υπό κρίση πράξης είναι ορθότερος ο συνυπολογισμός όλων των έργων που εκπροσωπεί ένας 
ΦοΣΕ ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας τους.  

50. Σημειώνεται επιπλέον ότι η δραστηριοποίηση της WATT AND VOLT στην εν λόγω αγορά
ξεκίνησε το 2022, […].40

51. Ενόψει των ανωτέρω και από την έρευνα της Υπηρεσίας προκύπτει ότι στην εν λόγω αγορά το
μερίδιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των ιδιόκτητων έργων ΑΠΕ ανέρχεται σε
16,68% για το 2021 και 15,37% το 2022 (01.01.2022 – 31.11.2022), όπως παρουσιάζεται στον
Πίνακα 8. Αντίστοιχα το μερίδιο αγοράς της WATT AND VOLT για το 2022 κυμαίνεται σε
αμελητέα επίπεδα που αντιστοιχούν σε 0,01%. Ως εκ τούτου, το αθροιστικό μερίδιο των Μερών
κατά το διάστημα Ιαν-Νοε 2022 ανέρχεται σε 15,38%.

Πίνακας 8: Μερίδια αγοράς ΦοΣΕ παραγωγής ΑΠΕ (%), έτους 
2021 και 2022 (Ιαν-Νοε) 

ΕΤΑΙΡΙΑ 2021 2022 (Ιαν-Νοε)
OPTIMUS ENERGY 50,75 49,37
MYTILINEOS 16,68 15,37
INACCESS 5,44 8,40
MOH 5,28 5,28
ELPEDISON 10,42 7,00
RENOPTIPOWER 6,91 5,06
EUNICE_AGG 1,08 1,67
FORENA 1,87 1,91
SUSAKI_POWER 0,00 2,65
WOOTIS 0,46 0,96
ENEL_GLOBAL 0,13 0,98
SOLARENERGY 0,59 0,57
PPC 0,03 0,33
DUFERCO_HELLAS 0,00 0,11
ELINVERD 0,03 0,08
ATTIKI_GSC 0,03 0,08
GEARS 0,00 0,03
WATT_AND_VOLT 0,00 0,01
EUNICE_TRADING 0,07 0,05
VIOLAR 0,04 0,01
SURVEY_DIGITAL 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΦοΣΕ 100,00 100,00

Πηγή: Χρηματιστήριο Ενέργειας, Ετήσια Έκθεση 2021 σελ. 19 και 
υπ’ αριθ. πρωτ. 11023/06.12.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας   

40 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10560/18.11.2022 επιστολή της Γνωστοποιούσας.
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ΙV.8 H αγορά της παροχής υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Προϊοντική και γεωγραφική αγορά

52. Η παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) σε δημοσίως προσβάσιμους
σταθμούς περιλαμβάνει ένα σύνολο υπηρεσιών όπου δύναται να δραστηριοποιούνται διαφορετικοί
παίκτες σε κάθε επιμέρους υπηρεσία. Ειδικότερα, και βάσει και της σχετικής νομοθεσίας41,
ορίζονται οι εξής κατηγορίες (φυσικών ή νομικών προσώπων) που έχουν: την κυριότητα σταθμών
φόρτισης Η/Ο («Ιδιοκτήτης υποδομών φόρτισης»), την εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης για τις
οποίες δύναται να προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης
Η/Ο («Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών φόρτισης Η/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.)»), την παροχή
υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης σε συμβεβλημένους χρήστες («Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης
(Π.Υ.Η.)»), την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών υποδομών προς διευκόλυνση
ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. ή
μεταξύ Π.Υ.Η. ή μεταξύ Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και Π.Υ.Η., για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των
υποδομών φόρτισης («Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών (Φ.Δ.Σ.)»), και τη σωρευτική
εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το δίκτυο Η/Ο για συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών προς τους Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος («Φορέας
σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου Η/Ο (Φ.Ο.Σ.Ε.Φ.Η.Ο.)»).

53. Επιπλέον των ανωτέρω, οι πάροχοι της υπηρεσίας φόρτισης προσφέρουν επίσης, μέσω
διαδικτυακών εφαρμογών (όπως chargespot της Εξαγοραζόμενης), υπηρεσίες εξυπηρέτησης που
καλύπτουν την αναζήτηση σταθμών με την εισαγωγή κριτηρίων του πελάτη (όπως ταχεία
φόρτιση), την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της πορείας της φόρτισης, την ιστορικότητα
των φορτίσεων, την πραγματοποίηση on-line πληρωμών κ.α.

54. Η παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) σε δημόσια προσβάσιμες
υποδομές είναι μία αγορά υπό διαμόρφωση και ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί παράγωγο
της αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων που στη χώρα ξεκίνησε να αναπτύσσεται σχετικά
πρόσφατα.

55. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τον Σεπτέμβριο του 2022 στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν 8.790
αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, ενώ το 2019 είχαν ταξινομηθεί μόλις 404 οχήματα. Αντίστοιχα, το
2019 υπήρχαν 58 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2022 υπήρχαν
1.200 σημεία φόρτισης. Προβλέπεται ότι το 2025 θα υπάρχουν 12.000 σημεία φόρτισης και το
2030 25.00042. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες,
καθώς στον νόμο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προβλέπεται ρητά η εκπόνηση
σχεδίων υπέρ της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων σε κάθε Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που υποβάλλεται προς έγκριση.

56. Στο μητρώο Μ.Υ.Φ.Α.Η., έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί 22 εταιρίες, που είναι ανεξάρτητες ή
σχετίζονται με τις αγορές της ηλεκτρικής ενέργειας43. Σημειώνεται ότι κάποιες από τις 22 εταιρίες,

41 Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α 142/23.7.2020), Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις (βλ. άρ. 2).
42 Βλ. σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών https://www.newsauto.gr/news/posa-
ilektrika-aftokinita-kikloforoun-stin-ellada/ , 12.09.2022.
43 Βλ. Παράρτημα 2 της υπ’ αριθ. πρωτ. 8986/10.10.2022 απαντητικής επιστολής. Πρόκειται για τις εταιρίες ΔΕΗ 
BLUE, TOTALENERGIES MARKETING HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, GEA
SOLUTIONS ΕΠΕ, EVNOW, ΦΟΡΤΙΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, TESLA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 
ENERES HELLAS CPM IKE, GRID TELECOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, BLINK
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όπως για παράδειγμα η ΖΕΝΙΘ44, αν και εγγεγραμμένες στο μητρώο, δεν διαθέτουν ακόμα 
σταθμούς δημόσιας πρόσβασης και δεν εκπροσωπούν σταθμούς που ανήκουν σε άλλες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, όμιλοι όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, δεν 
έχουν εγγραφεί ακόμα στο μητρώο, βρίσκονται ωστόσο στο στάδιο ανάπτυξης των πρώτων 
ιδιόκτητων σταθμών φόρτισης, αλλά και συνεργαζόμενων σημείων επαναφόρτισης σε δημόσια 
προσβάσιμους χώρους. 

57. Ως προς την ανάπτυξη του δικτύου είναι σημαντικές οι συνεργασίες των παρόχων με αλυσίδες
σούπερ μάρκετ όπου κατασκευάζονται σταθμοί φόρτισης σε καταστήματά τους, όπως οι
συνεργασίες της ΔΕΗ Blue με τα σούπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ45

και της NRG με τα My Market και METRO Cash & Carry46. Επίσης, υπηρεσίες φόρτισης
ηλεκτροκινούμενων οχημάτων παρέχονται από τις εταιρίες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων
ΠΑΘΕ, Ιονία Οδό κ.λπ.47.

58. Παράλληλα, μεγάλες εταιρίες κατασκευάζουν ιδιωτικούς σταθμούς φόρτισης για ιδία χρήση, όπως
για παράδειγμα ο Όμιλος ΟΤΕ που κατασκευάζει 215 σταθμούς φόρτισης ηλεκτροκίνητων
οχημάτων στις κτηριακές του εγκαταστάσεις48, ενώ διευρύνεται και η χρήση των οικιακών
φορτιστών, η οποία δεν αφορά, εν προκειμένω, την υπό κρίση πράξη.

59. Σύμφωνα με την άποψη ανταγωνιστών των Μερών49 για τον ορισμό της εν λόγω αγοράς, στην
πλήρη της ανάπτυξη η αγορά παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) σε
δημόσια προσβάσιμες υποδομές, ενδεχομένως θα διακρίνεται στις εξής υποαγορές:

i. Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης,
ii. Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης,
iii. Φορέων Διεκπεραίωσης Οικονομικών Συναλλαγών,
iv. Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φορτίου Η/Ο,
v. Προμήθειας εξοπλισμού επαναφόρτισης (φορτιστές) και συνοδευτικών προϊόντων

(αξεσουάρ) για τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων,

CHARGING HELLAS MAE, FUTURE ENTERPRISE SOLUTIONS TODAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ELPEFUTURE, ELECTROMOTIVO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ZES
SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., EVPASS, SOLAR4CHARGE P.C., ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, EMERGON ΙΚΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΖΕΝΙΘ), NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, WATT
AND VOLT, VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
44 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10865/01.12.2022 απαντητική επιστολή.
45 Βλ. https://www.capital.gr/epixeiriseis/3660759/dei-blue-kai-sklabenitis-enonoun-tis-dunameis-tous-gia-ti-
biosimi-kinitikotita και https://www.ab.gr/el-gr/responsible/perivallon/ilektrokinisi .
46 https://www.mymarket.gr/el-GR/Press-kit/Nea-Deltia-
typou/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B7-
%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1-nrg-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-METRO-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-
%CE%B5%CE%BA%CF%84
47 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10499/16.11.2022 επιστολή της […].
48 Βλ. δημοσίευμα https://www.metaforespress.gr/autokinitodromoi/%CE%BF-%CE%BF%CF%84%CE%B5-
%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B5%CE%B9-
%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%
B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4/ , ημερομηνία πρόσβασης 08.11.2022.
49 Βλ. ενδεικτικά απαντήσεις εταιριών […].
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vi. Παροχής υπηρεσιών μελέτης/αυτοψίας και εγκατάστασης των απαραίτητων υποδομών
για τη διασύνδεση και λειτουργία του εξοπλισμού επαναφόρτισης,

vii. Παροχής υπηρεσιών λογισμικού παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας σημείων
επαναφόρτισης για τους διαχειριστές των σημείων.

60. Ενόψει των ανωτέρω και για τους σκοπούς της παρούσας ο ακριβής ορισμός της σχετικής αγοράς
μπορεί να παραμείνει ανοιχτός, δεδομένου ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές ανησυχίες
για τον ανταγωνισμό.  Στην ενότητα που ακολουθεί εξετάζονται τα μερίδια των μερών και των
ανταγωνιστών τους στο σύνολο της αγοράς παροχής υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο σε δημοσίως
προσβάσιμες υποδομές και οριοθετείται γεωγραφικώς εν προκειμένω σε επίπεδο ελληνικής
επικράτειας.

Μερίδια Αγοράς

61. Και τα δύο Μέρη προσφέρουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
εκμεταλλεύεται […] και η WATT AND VOLT […] δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης
H/O σε σύνολο 2.675 σταθμών, με αντίστοιχα μερίδια αγοράς έως και τον Οκτώβριο του 2022 [5-
15]% και [15-25]% αντίστοιχα (Πίνακας 9)50. Ως εκ τούτου, το αθροιστικό μερίδιο των δύο Μερών
ανέρχεται στο [15-25]%.

Πίνακας 9: Δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
Ελληνική επικράτεια (Οκτώβριος 2022)

Εταιρία AC DC Σύνολο %
ΔΕΗ Blue […] […] […] [25-35]
NRG (Incharge) […] […] […] [15-25]
WATT AND VOLT (Chargespot) […] […] […] [15-25]
BLINK […] […] […] [15-25]
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (Protergia Charge) […] […] […] [5-15]
Fortizo […] […] […] [0-5]
ELPE Futute […] […] […] [0-5]
EVZIIIN […] […] […] [0-5]
ENERES (Charge Plus) […] […] […] [0-5]
Others (Ev Loader, ASEM, 72 Volt, 
Lidl)

[…] […] […]
[0-5]

Σύνολο […] […] […] 100,00
*Σημ. Οι σταθμοί ταχυφόρτισης παρέχουν είτε συνεχές ρεύμα (DC) έντασης έως και 150
kW, είτε και εναλλασσόμενο (AC) με ισχύ έως 44 kW για οχήματα που διαθέτουν ανάλογη
δυνατότητα.
Πηγή: H υπ΄ αριθ. πρωτ. 10510/17.11.2022 της […]51

50 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Έντυπο Γνωστοποίησης, ημερομηνίας 19.09.2022 (σελ. 26) η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εκμεταλλεύεται […] δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης και η WATT AND VOLT
εκμεταλλεύεται […]. Ωστόσο στη Συμφωνία Πλαίσιο των Μερών, ημερομηνίας 19.08.2022 (σελ. 1), ως 
Παράρτημα 7 του Εντύπου Γνωστοποίησης, αναφέρεται ότι η WATT AND VOLT διαθέτει […] υφιστάμενα 
σημεία φόρτισης και άλλα […] συμβασιοποιημένα προς εγκατάσταση. Στο πλαίσιο της ταχύτατα 
αναπτυσσόμενης αγοράς, η Υπηρεσία θεώρησε προτιμητέο να ληφθεί υπόψιν τα στοιχεία Οκτωβρίου 2022, 
σύμφωνα με τα οποία η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εμφανίζεται με […] και η WATT AND VOLT με […] σταθμούς 
φόρτισης Η/Ο. 
51 Η […] επικαλείται ως πηγή τις ιστοσελίδες των εταιριών και τα mobile apps.
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V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

62. Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1του N.
3959/2011, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση
συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με τη δημιουργία ή
ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.

63. Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων μιας συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό, η ΕΑ συγκρίνει τις
συνθήκες ανταγωνισμού που θα προκύψουν από την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση με εκείνες που
θα επικρατούσαν χωρίς αυτήν. Οι συνθήκες ανταγωνισμού που υφίστανται κατά τον χρόνο της
συγκέντρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τυχόν μελλοντικές αλλαγές που ευλόγως
αναμένονται, αποτελούν το στοιχείο της σύγκρισης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που
συνδέονται αιτιωδώς με τη συγκέντρωση.

V.1 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

64. Η αξιολόγηση αφορά σε εκείνες εκ των σχετικών αγορών οι οποίες είναι επηρεαζόμενες52.

65. H Γνωστοποιούσα ισχυρίζεται ότι δεν υφίστανται οριζόντια ούτε κάθετα επηρεαζόμενες αγορές
από την παρούσα συγκέντρωση, καθώς α) αυτή δεν είναι σε θέση να οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο
σε καμία από τις σχετικές αγορές, στις οποίες υπάρχει οριζόντια επικάλυψη, ύψους τουλάχιστον
15% ούτε β) υφίσταται κάθετη σχετική αγορά στην οποία οποιοδήποτε από τα Μέρη έχει μερίδιο
αγοράς τουλάχιστον 25%.

66. Κατά την άποψη της Υπηρεσίας, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, από την παρούσα
συγκέντρωση δημιουργούνται οι τρεις (3) κάτωθι οριζοντίως επηρεαζόμενες αγορές:

(i) η υπο-αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, καθώς το
αθροιστικό μερίδιο αγοράς των Μερών υπερβαίνει το 15%. Ειδικότερα, το μερίδιο
αγοράς της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέρχεται το 2021 σε 15,60% το οποίο, εάν προστεθεί
στο 1,46% που αντιστοιχεί στο μερίδιο αγοράς που κατέχει η WATT AND VOLT
προκύπτει συνολικά μερίδιο της τάξης του 17,06%,

(ii) η αγορά σωρευτικής εκπροσώπησης σταθμών ΑΠΕ (ΦοΣΕ), καθώς το αθροιστικό
μερίδιο αγοράς των Μερών υπερβαίνει το 15%. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέρχεται έως τον Νοέμβριο 2022 σε 15,37%, το οποίο, εάν
προστεθεί στο 0,01% που αντιστοιχεί στο μερίδιο αγοράς που κατέχει η WATT AND
VOLT προκύπτει συνολικά μερίδιο της τάξης του 15,38%.

(iii) η αγορά παροχής υπηρεσιών δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, καθώς το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των Μερών
υπερβαίνει το 15%. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέρχεται έως
τον Οκτώβριο 2022 σε [5-15]% το οποίο, εάν προστεθεί στο [15-25]% που αντιστοιχεί
στο μερίδιο αγοράς που κατέχει η WATT AND VOLT, προκύπτει συνολικά μερίδιο
της τάξης του [15-25]%.

67. Περαιτέρω, από τη συγκέντρωση προκύπτουν οι εξής κάθετες ή δυνητικά κάθετες σχέσεις,

52 Βλ. ΕΑ 626/2016 παρ. 206 με περαιτέρω παραπομπές, συναφώς και EA 615/2015 παρ. 55, ΕΑ 634/2016 παρ. 
14.     
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ωστόσο δεν υφίσταται καθέτως επηρεαζόμενη αγορά:

i) Η αγορά εμπορίας (trading) ηλεκτρικής ενέργειας και η αγορά προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής και η υποαγορά αυτής, ήτοι σε επίπεδο 
λιανικής ΜΤ

ii) η αγορά χονδρικής προμήθειας φυσικού αερίου και η αγορά προμήθειας φυσικού
αερίου σε επίπεδο χονδρικής. 

V.1.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

68. Οριζόντιες είναι οι συγκεντρώσεις στις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι πραγματικοί ή
δυνητικοί ανταγωνιστές53. 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), και β) μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα 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)54. Κατά την εκτίμηση των
εν λόγω επιπτώσεων, η ΕΑ λαμβάνει υπόψη της έναν αριθμό παραγόντων και συνθηκών, οι οποίοι
πάντως δεν αξιολογούνται μηχανικά και αξιολογούνται, σε κάθε περίπτωση, στο σύνολό τους. Η
ανάλυση κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης από πλευράς ανταγωνισμού βασίζεται σε μια γενική
αξιολόγηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων της συγκέντρωσης λαμβάνοντας υπόψη τους
εκάστοτε σχετικούς παράγοντες και τις συνθήκες της υπόθεσης55.

69. Σημειώνεται ακόμη ότι όταν το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει
το 25%, δεν είναι πιθανό η εν λόγω συγκέντρωση να εμποδίσει τον αποτελεσματικό
ανταγωνισμό56.

V.1.3 ΥΠΟΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Ε ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς

70. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η WATT AND VOLT. Το
μερίδιο αγοράς της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα αυξηθεί κατά [0-
5]%. Ωστόσο, το ως άνω επαυξητικό μερίδιο είναι […] με αποτέλεσμα να μην επέρχεται καμία
ουσιαστική αλλαγή στη δομή της αγοράς συνεπεία της παρούσας57. Το ως άνω συμπέρασμα

53 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 05.02.2004 για την αξιολόγηση των οριζόντιων 
συγκεντρώσεων, σημείο 5. 
54 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 05.02.2004 για την αξιολόγηση των οριζόντιων 
συγκεντρώσεων, σημείο 22. 
55 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημ. 13. 
56 Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΕ για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημ. 18.
57 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Επιτροπή, επαυξητικό μερίδιο αγοράς (συνεπεία 
συγκέντρωσης) μεταξύ 0% και 5% θεωρείται κατ’ αρχάς «οριακό» ή «αμελητέο». Βλ. Αποφάσεις ΕΕπ IV/M.057 
DIGITAL/KIENZLE σκ. 21, M.1932 BASF/AHP σκ. 53, M.2337 NESTLE/RALSTON PURINA σκ. 38, M.2517 
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ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο δείκτης συγκέντρωσης HHI από 2201 μονάδες, μετά 
την συγκέντρωση ανέρχεται σε 2.247 μονάδες, και η διαφορά είναι ως εκ τούτου 46 μονάδες58.

71. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε λιανικούς τελικούς πελάτες
μέσης τάσης τιμολογείται επί τη βάσει των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που εκάστοτε
διαμορφώνονται από την ΕΧΕ, δεν προκύπτει κίνητρο των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση
εταιριών να αυξήσουν τις τιμές. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός αφενός ότι η ηλεκτρική ενέργεια
δεν παρουσιάζει ως προϊόν καμία απολύτως διαφοροποίηση ανά πάροχο και αφετέρου ότι η
ύπαρξη πολλών εναλλακτικών προμηθευτών και η μη ύπαρξη εμποδίων αλλαγής προμηθευτή
έχουν ως συνέπεια, οι λιανικοί τελικοί πελάτες ΜΤ των συμμετεχουσών εταιριών να μπορούν να
επιλέξουν εύκολα και ελεύθερα εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

72. Σημειώνεται τέλος, ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη ότι η συγκέντρωση καταργεί σημαντικές
ανταγωνιστικές πιέσεις στην υποαγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης
τάσης δεδομένου του κατά τα ανωτέρω αμελητέου μεριδίου της Εξαγοραζόμενης Εταιρίας αλλά
και της ύπαρξης λοιπών ανταγωνιστών δραστηριοποιούμενων στην εν λόγω αγορά και μάλιστα με
υψηλότερα από τη νέα οντότητα μερίδια αγοράς, όπως ενδεικτικά της ΔΕΗ ΑΕ με μερίδιο αγοράς
[35-45]%, αλλά και η ΗΡΩΝ, η NRG και η ELPEDISON με μερίδια [5-15]%, [5-15]% και [5-
15]% αντίστοιχα, η δε, PROTERGIA παραμένει στη δεύτερη θέση μετά την ΔΕΗ59.

73. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός της ανταγωνίστριας […]60, η οποία βρίσκεται […],
ότι η εν λόγω εξαγορά θα επηρεάσει αρνητικά τον δείκτη συγκέντρωσης ΗΗΙ εντός του 2023 στην
αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αναστρέφοντας τον ήδη
επιβραδυνόμενο δείκτη μείωσης συγκέντρωσης της ελληνικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του φακέλου. Και τούτο διότι, όπως
προαναφέρθηκε, πριν την συγκέντρωση ο δείκτης ΗΗΙ της επηρεαζόμενης αγοράς της λιανικής
αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης είναι 2.201, ενώ μετά την εξεταζόμενη
συγκέντρωση θα διαμορφωθεί στο 2.247. Επομένως, το ΔΗΗΙ της συγκέντρωσης είναι μόλις 46
μονάδες με συνέπεια η εν λόγω μεταβολή να είναι ελάχιστα πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα
ανταγωνισμού σε οριζόντιο επίπεδο61.
Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς

74. Λαμβάνοντας υπόψιν τα μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών και τον χαμηλό
βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς, τον αριθμό των ανταγωνιστών και τα αντίστοιχα μερίδια που
έχουν στην εν λόγω αγορά, τη μη ύπαρξη συμμετρικών μεριδίων, τη δομή της αγοράς η οποία
επηρεάζει τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, δεν θεωρείται πιθανός ένας συντονισμός

BRISTOL MYERS SQUIBB/DU PONT 28-32, M.2495 HANIEL/FELS, M. 4155 BNP PARIBAS/BNL σκ. 30-
31, M.4844 - FORTIS/ABN AMRO ASSETS σκ. 137-140, 155-156, Μ. 5384 BNP PARIBAS/FORTIS σκ. 95-
96, M.5717 THESTANLEYWORKS/ THEBLACK&DECKERCORPORATION σκ. 32, 37, 46 και 59, M.6132 
CARGILL/KVB σκ. 52-53, 60, Μ.6704 REWETOURISTIKGMBH/FERIDNASR/ECIMHOLDINGSA σκ. 30-
33 και 39, M.7178 SUNTORY / BEAM σκ. 44, 48, M.7978 VODAFONE/LIBERTY GLOBAL/DUTCH JV σκ. 
380, M.8486 3M COMPANY / SCOTT SAFETY σκ. 153, M.8549 - GROUPE LACTALIS / OMIRA σκ. 26-27 
και ΕΑ 549/VII/2012, ΕΑ 694/2019 σκ. 203, EA 712/2020 σκ. 428, 433.
58 Οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού είναι ελάχιστα πιθανό να διαπιστωθούν σε μία συγκέντρωση με δείκτη 
ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση πάνω από 2000 και δέλτα κάτω από 150. Βλ. Κατευθυντήριες Γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 05.02.2004 για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, σημείο 20.
59 Βλ. Διάγραμμα 1 της παρούσας.
60 Βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10752/25.11.2022 επιστολή παροχής στοιχείων της εταιρίας. 
61 Βλ. παρ. 25 της παρούσας.
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μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά συνεπεία της συγκέντρωσης 
υπό την έννοια ότι η συγκέντρωση δεν μεταβάλλει τη φύση του ανταγωνισμού κατά τρόπο ώστε 
να αυξάνεται η πιθανότητα συντονισμού τους. 

V.1.4 ΑΓΟΡΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ (ΦοΣΕ)

75. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η WATT AND VOLT. Το
μερίδιο αγοράς της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά την συναλλαγή θα αυξηθεί οριακά κατά 0,01%. Το ως
άνω επαυξητικό μερίδιο είναι αμελητέο με αποτέλεσμα να μην επέρχεται καμία ουσιαστική
αλλαγή στη δομή της αγοράς συνεπεία της υπό κρίση συναλλαγής, και ως εκ τούτου παρέλκει η
περαιτέρω εξέταση τυχόν οριζοντίων επιπτώσεων συντονισμένης ή μη συντονισμένης
συμπεριφοράς.

V.1.5 ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η/Ο

Επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς

76. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η WATT AND VOLT.  Το
μερίδιο αγοράς της νέας οντότητας μετά τη συναλλαγή θα διαμορφωθεί σε [15-25]%. Ωστόσο,
πρόκειται για μια αγορά υπό διαμόρφωση, που εξελίσσεται συνεχώς, δεν υφίσταται κανένα
ρυθμιστικό εμπόδιο εισόδου, δραστηριοποιούνται ήδη περίπου 8 εταιρίες ενώ όλο και
περισσότερες εταιρίες τείνουν να δραστηριοποιηθούν στην παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.  Ως
εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η νέα οντότητα θα εμποδίσει με το ως άνω μερίδιο τον
αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη σχετική αγορά.

77. Σημειώνεται ειδικότερα ότι δεν παρατηρείται κάποιο κίνητρο των συμμετεχουσών στη
συγκέντρωση εταιριών να αυξήσουν τις τιμές των υπηρεσιών επαναφόρτισης που παρέχουν καθώς
η αγορά είναι ακόμη σε αναπτυσσόμενο στάδιο και οι λοιποί ανταγωνιστές που
δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτήν παρέχουν όμοιες υπηρεσίες, οι οποίες υπηρεσίες σε συνδυασμό
με τον αριθμό των παρόχων δίνουν στους πελάτες των συμμετεχουσών εταιριών πολλές
δυνατότητες επιλογής παρόχου υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο.

78. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ως άνω, ο ισχυρισμός της ανταγωνίστριας […]62 ότι το μερίδιο αγοράς της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην αγορά παροχής υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε
δημόσια προσβάσιμες υποδομές εκτιμάται μετά τη συγκέντρωση περί τα [25-35]%, γεγονός το
οποίο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις […] στα επόμενα έτη αλλά και σε λοιπές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Τούτο διότι, πέραν του ότι
το μερίδιο της νέας οντότητας υπολείπεται του ποσοστού [25-35]% με βάση τα στοιχεία που είναι
διαθέσιμα στην Υπηρεσία, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου στην αγορά παροχής
υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο σε δημόσια προσβάσιμες υποδομές, πρόκειται για μια αγορά η οποία
βρίσκεται σε πρωτογενές στάδιο, παρουσιάζει σημαντική δυναμική, εξελίσσεται συνεχώς και
κατασκευάζονται όλο και περισσότεροι νέοι σταθμοί φόρτισης, υπάρχουν ήδη αρκετοί πάροχοι
υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο σε δημόσια προσβάσιμες υποδομές με σημαντικά ποσοστά σε αυτήν63

62 Βλ. την […]επιστολή παροχής στοιχείων της εταιρίας. Η θυγατρική της, […] δεν εμφανίζεται στον Πίνακα 9
της παρούσας καθώς σε αυτόν καταγράφονται οι εταιρίες με τους περισσότερους σταθμούς φόρτισης Η/Ο. […],
σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε η μητρική της, […], διαθέτει […].
63 Βλ. για παρόχους https://electrokinisi.yme.gov.gr/public/IDRO/.
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οι οποίοι έχουν προχωρήσει στη διαμόρφωση δικτύου επαναφόρτισης κυρίως σε σταθμούς 
εφοδιασμού καυσίμων, αλλά και σε κτίρια και χώρους στάθμευσης εμπορικής χρήσης, ενώ 
πρόκειται να δραστηριοποιηθούν και άλλοι σημαντικοί όμιλοι με σημαντική παρουσία ευρύτερα
στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, […].

79. Συμπερασματικά, ενόψει των ανωτέρω και α) του γεγονότος ότι η αγορά παροχής υπηρεσιών
δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα είναι υπό
διαμόρφωση και οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προβλέψεις για τη μελλοντική δομή και λειτουργία
της, συμπεριλαμβανομένων των ανταγωνιστικών συνθηκών, θα ήταν, επί του παρόντος,
επισφαλείς, β) του γεγονότος ότι όλο και περισσότεροι (δυνητικοί) ανταγωνιστές (κατά πάσα
πιθανότητα) θα δραστηριοποιηθούν σε αυτήν στο μέλλον64, και γ) του γεγονότος ότι υπάρχει ήδη
ανταγωνιστής με υψηλότερο από την νέα οντότητα μερίδιο αγοράς (ΔΕΗ blue) ενώ τα μερίδια των
αμέσων επόμενων είναι σχεδόν συμμετρικά με εκείνα της νέας οντότητας, η παρούσα δεν
αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς  σε οριζόντιο επίπεδο
στο άμεσο μέλλον.
Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς

80. Ενόψει του γεγονότος ότι α) η αγορά είναι υπό ανάπτυξη, β) ο αριθμός των εταιριών οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε αυτήν είναι μεγάλος και γ) η δομή της διαμορφωμένη με τρόπο ώστε δεν
υπάρχει κάποιο κίνητρο αύξησης και διατήρησης των τιμών σε επίπεδα ανώτερα του
ανταγωνισμού. Επομένως δεν θεωρείται πιθανός ένας συντονισμός μεταξύ των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά συνεπεία της συγκέντρωσης, υπό την έννοια ότι η
συγκέντρωση δεν μεταβάλλει τη φύση του ανταγωνισμού κατά τρόπο ώστε να αυξάνεται η
πιθανότητα συντονισμού τους.

V.1.6 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

81. Υπό το φως των ανωτέρω, αξιολογείται ότι η παρούσα δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των
προαναφερθέντων σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή
ανταγωνιστική πίεση και κατά συνέπεια, θεωρείται ότι δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού
στις σχετικές αγορές που αφορά και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε αυτές.

82. Εξάλλου, όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις των ανταγωνιστών των Μερών, ήτοι της […]65,
της […]66, της […]67, της […]68, της […]69 και της […]70, η εν λόγω συναλλαγή δεν θα επηρεάσει τη
λειτουργία του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που αφορά, καθώς τα μερίδια των
συμμετεχόντων δεν είναι κρίσιμα ώστε να επιφέρουν ουσιώδη μεταβολή στις ως άνω σχετικές
αγορές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

64 Βλ. την υπ’αριθ. πρωτ. […]επιστολή παροχής στοιχείων της εταιρίας […].
65 Βλ. υπ’ αριθ. […] επιστολή της […].
66 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […].
67 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […].
68 Βλ. υπ’ αριθ. πρωτ. […] επιστολή της […].
69 Βλ. υπ’ αριθ. […] επιστολή της […].
70 Βλ. υπ’ αριθ. […] επιστολή της […].
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, 
όπως ισχύει, την από 19.09.2022 (υπ’ αριθ. πρωτ. 8428) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία 
αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», του συνόλου 
(100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δεδομένου ότι 
η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με 
τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές, στις οποίες αφορά.

Η απόφαση εκδόθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2022. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ   
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*02004950202230024*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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