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Για την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού το έτος 2018 ήταν αξιοσημείωτο από πολλές από- 
ψεις. Ήταν η χρονιά κατά την οποία η Επιτροπή ολοκλήρωσε έναν κύκλο, αυτόν του πενταετούς 
διορισμού της, αλλά σηματοδότησε παράλληλα και μια καινούργια αρχή, αυτή του διορισμού νέας 
Επιτροπής για πενταετή θητεία. 

Η Επιτροπή κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποίησε συνολικά ενενήντα εννέα (99) συνεδρίες 
και ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, 
αυτεπάγγελτες έρευνες, αλλά και αυξημένο αριθμό νέων κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων. Εξέδωσε 
συνολικά εξήντα τέσσερις (64) αποφάσεις που αφορούσαν την εφαρμογή των περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 
Νόμου του 2014. Επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €5.241.253,75 σε υποθέσεις που 
αφορούσαν πολλούς και διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, όπως τον τομέα του γάλακτος, τον 
τομέα των κατασκευαστικών έργων, τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και τον τομέα της διαχείρισης των 
αερολιμενικών υποδομών. Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) αιφνίδιες έρευνες, η μία εκ των οποίων ήταν η 
μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα στην ιστορία της Επιτροπής, ήταν μεσονύκτια και 
πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού 
και Λάρνακας.

Πέραν των αποφάσεων που εκδόθηκαν, η Επιτροπή, κατά το 2018, αποφάσισε τον καταρτισμό και 
την κοινοποίηση συνολικά επτά (7) Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με ενδεχόμενες παραβάσεις των 
περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014, στους τομείς των καπνικών ειδών, 
των τηλεπικοινωνιών, της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων, της γεωργικής και κτηνοτροφικής 
χρήσης νερού, καθώς και της χρηματοδότησης θεάτρων.

Οι δράσεις της Επιτροπής, όμως, δεν σταμάτησαν εδώ. Στη διάρκεια του έτους, ανταποκρίθηκε 
στις προσκλήσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου και κατέθεσε τις απόψεις της επί θεμάτων 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον, δια της γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς της, παρείχε 
σε φορείς του δημοσίου, είτε μέσα από συγκεκριμένα αιτήματα είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αριθμό 
γνωμοδοτήσεων. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και σε ένα σημαντικό για τις Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018. Η υιοθέτηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1 γνωστής ως ECN+ Directive, για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να μπορούν να επιβάλλουν 
αποτελεσματικότερα τους κανόνες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Η Οδηγία αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών 
αρχών ανταγωνισμού και στη διασφάλιση ότι θα έχουν τους αναγκαίους τεχνικούς, οικονομικούς και 
τεχνολογικούς πόρους αλλά και το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν 
να ασκούν πιο αποτελεσματικά τη νομοθεσία και τα καθήκοντά τους.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής Οδηγίας, η Επιτροπή ετοιμάζει όλες τις αναγκαίες αλλαγές τής νομοθεσίας 
καθώς και των αναγκαίων ρυθμιστικών και διοικητικών διατάξεων, ώστε να μεταφερθεί η Οδηγία στο 
εθνικό δίκαιο και να καταστεί εφικτή η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτή. Η Επιτροπή 
ευελπιστεί ότι θα εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία εργαλεία, καθώς επίσης και κατάλληλο ανθρώπινο 
δυναμικό για να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις της ψηφιακής 
οικονομίας και να εξασφαλίσει μέσα από πολλαπλές δράσεις και παρεμβάσεις, είτε σε προληπτικό 
είτε σε κατασταλτικό επίπεδο, ότι οι αγορές παραμένουν διαφανείς, ανοικτές στον ανταγωνισμό και 
λειτουργούν προς όφελος της ευημερίας των καταναλωτών. 

Σταθερή θέση, συνεχής και αμετάθετος στόχος της Επιτροπής είναι η συνέχιση της προσπάθειας για 
ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, βασιζόμενη στην αρχή τής νομιμότητας, της διαφάνειας και 
της αμεροληψίας. Πυξίδα συμπεριφοράς όλων των μελών της Επιτροπής είναι η αμερόληπτη άσκηση 
των καθηκόντων τους, με μοναδικό γνώμονα και σκοπό την αποκλειστική εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος προς όφελος των καταναλωτών. 

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

Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Χαιρετισμός της 
Προέδρου της 
Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού
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1.1 Αποστολή

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

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

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

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

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

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

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

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

• Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν εμποδί- 
 ζεται η άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τηρούνται οι αρχές λειτουργίας μιας αντα- 
 γωνιστικής αγοράς. 

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

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

1.2 Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2018

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ήταν:

• Στις 26 Ιανουαρίου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 428/2014 απόφαση, με 
 την οποία απέρριψε την προσφυγή της SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD (στο εξής η «SALAMIS»), 
 επικυρώνοντας, κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης, την απόφαση που έλαβε η Επιτρο- 
 πή στις 26/2/2014, δυνάμει του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος.

• Την 1η Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 488/2014 απόφαση, 
 με την οποία απέρριψε την προσφυγή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»), 
 επικυρώνοντας, κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης, την απόφαση που έλαβε η Επιτρο- 
 πή στις 26/2/2014, δυνάμει του Άρθρου 146.4(α) του Συντάγματος.

• Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ' αριθμό 12/2014 απόφαση, με την 
 οποία απέρριψε την προσφυγή της BACENCO LTD (στο εξής η «BACENCO») εναντίον της απόφασής 
 της ημερομηνίας 10.10.2013. Το Διοικητικό Δικαστήριο, κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς 
 ανάλυσης, επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής να απορρίψει την καταγγελία της BACENCO 
 εναντίον της Orchestra - Premaman Belgium S.A, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης 
 οικονομικής εξάρτησης, καθότι έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείτο παράβαση των προνοιών του άρθρου 
 6(2) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (στο εξής «o Νόμος»).

• Στις 24 Απριλίου 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του διόρισε την κα Λουκία Χριστοδού- 
 λου Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

1.
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• Στις 21 Μαΐου 2018, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του διόρισε τα τέσσερα Μέλη της Επιτροπής 
 Προστασίας του Ανταγωνισμού.

• Στις 11 Ιουνίου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφασή του επί της προσφυγής με αρ. 919/2013 
 επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής με αρ.3/2013 ημερομηνίας 2.1.2013, και απέρριψε την 
 καταγγελία που υπέβαλαν η κυρία Κουτρουπή και ο σύζυγός της στην Επιτροπή, ισχυριζόμενοι 
 πράξεις ή παραλείψεις της εταιρείας PREMAMAN S.A. Βελγίου στο πλαίσιο της μεταξύ τους 
 συνεργασίας, καθότι από τα ενώπιόν της στοιχεία και δεδομένα, δεν στοιχειοθετούνταν παραβάσεις 
 των άρθρων 3(1) και 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 (στο εξής ο 
 «Νόμος»). 

• Στις 4 Οκτωβρίου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση επί των συνεκδικαζόμενων 
 υποθέσεων με αρ. 5651/2013 και 6297/2013, με την οποία απέρριψε τις δύο προσφυγές της Αρχής 
 Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ») επικυρώνοντας τις αποφάσεις της Επιτροπής με  
 αρ. 38/2013 και 50/2013. Το Δικαστήριο, κατόπιν διεξοδικής και λεπτομερούς ανάλυσης, επικύρωσε 
 την απόφαση της Επιτροπής για έκδοση Προσωρινού Διατάγματος, με αρ. 38/2013 ημερομηνίας 
 13.6.2013, εναντίον της ΑΤΗΚ κατόπιν καταγγελίας και αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων που 
 είχε υποβάλει η εταιρεία Primetel. Επίσης, το Διοικητικό Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση της 
 Επιτροπής με αρ. 50/2013 ημερομηνίας 5.9.2013, με την οποία η Επιτροπή είχε αποφασίσει να επι- 
 βάλει στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €663,000, λόγω της μη συμμόρφωσής της με το Προσωρινό 
 Διάταγμά της ημερομηνίας 13/6/2013 (Απόφαση με αρ. 38/2013) για λήψη προσωρινών μέτρων 
 εναντίον της.

• Στις 30 Οκτωβρίου 2018, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) διενεργεί 
 επί τόπου έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια 
 Εταιρεία Λτδ.

• Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η Υπηρεσία της ΕΠΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αποφάσισε, 
 στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, 
 ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014, (εφεξής ο «Νόμος»), όπως διενεργεί επί τόπου 
 έρευνα σε γραφεία και υποστατικά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των νωπών 
 οπωροκηπευτικών στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας καθώς και στις χονδρικές 
 αγορές της Λευκωσίας και της Λεμεσού.

• Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και η Υπηρεσία Προστασίας 
 Καταναλωτή διοργανώνουν από κοινού ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο 
 δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή».
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2.1 Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

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

Α. Πρόεδρος

Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά το 2018, διετέλεσε η κα Λουκία Χριστοδούλου, η οποία διορίστηκε 
µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ημερομηνίας 24/04/2018, για περίοδο πέντε ετών, από 
τις 24/04/2018 μέχρι τις 23/04/2023. Η κα Λουκία Χριστοδούλου διετέλεσε επίσης, Πρόεδρος για 
την περίοδο 18/04/2013-17/04/2018, έχοντας διοριστεί από το Υπουργικό Συµβούλιο με απόφαση 
ημερομηνίας 16/04/2013.

Β. Μέλη και Αναπληρωματικά Μέλη

Κατά τη διάρκεια του 2018, ως Μέλη της Επιτροπής διετέλεσαν η κα Ελένη Καραολή, της οποίας  
η θητεία της έληξε στις 23/05/2018, ο κ. Ανδρέας Καρύδης, ο κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας, ο  
κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης και ο κ. Παναγιώτης Ουστάς. 

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

2.2 Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Υπηρεσία της Επιτροπής, η οποία έχει την αρμοδιότητα, μετά  
από οδηγίες της Επιτροπής, να διενεργεί τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα για τη διαπίστωση 
παραβάσεων του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και να αξιολογεί τις συγκεντρώσεις 
επιχειρήσεων στη βάση των διατάξεων του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων 
Νόμου 83(Ι)/2014. 

Η Υπηρεσία είναι αρμόδια να συλλέγει, να ελέγχει και να αξιολογεί πληροφορίες απαραίτητες για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, να διενεργεί επιτόπιες αιφνίδιες έρευνες σε επιχειρήσεις, 
να εισάγει καταγγελίες και να υποβάλλει εισηγήσεις προς την Επιτροπή, να προβαίνει στις αναγκαίες 
κοινοποιήσεις και δημοσιεύσεις, να διεξάγει προκαταρκτική αξιολόγηση των συγκεντρώσεων 
επιχειρήσεων και να ετοιμάζει γραπτές εκθέσεις, καθώς επίσης να παρέχει προς την Επιτροπή κάθε 
δυνατή διευκόλυνση για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της. 

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

Η Υπηρεσία, κατά το 2018, απαρτιζόταν από τη Διευθύντρια, τέσσερις (4) Ανώτερους Λειτουργούς, 
τέσσερις (4) Λειτουργούς Α', οκτώ (8) Λειτουργούς και δύο (2) Λειτουργούς Ελέγχου Συνεργατικών 
Εταιρειών. Ως εκ τούτου, το 2018, το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής ανερχόταν σε δεκαεννέα (19) άτομα. 

Πέραν του πιο πάνω προσωπικού, η Υπηρεσία υποβοηθείται από το Γραμματειακό και Βοηθητικό 
προσωπικό, που περί το τέλος του 2018 αποτελείτο από μια (1) Ανώτερη Γραμματειακό Λειτουργό,  
πέντε (5) Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς, και τέσσερις (4) ωρομίσθιους (2 αχθοφόροι/
κλητήρες και 2 καθαρίστριες). 

Κατά τη διάρκεια του 2018, μέσω διαδικασιών για ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, προσέφεραν 
επίσης τις υπηρεσίες τους στην Επιτροπή δύο (2) νομικοί σύμβουλοι και ένας (1) οικονομολόγος 
σύμβουλος.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

Τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού και του γραμματειακού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά το 2018, ήταν τα εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός

2 Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου Ανώτερη Λειτουργός

3 Μαρία Μιχαήλ Ανώτερη Λειτουργός

4 Τζώρτζια Καστάνου Καραπατάκη Ανώτερη Λειτουργός

5 Παναγιώτης Θωμά Λειτουργός Α'

6 Σταυρούλα Ττόφα Λειτουργός Α'

7 Θεοδώρα Βαρνάβα Λειτουργός Α'

8 Χριστόφορος Πελεκάνος Λειτουργός Α'

9 Αγγελική Μαδιανού Λειτουργός

10 Αντωνία Αριστοδήμου Λειτουργός

11 Αναστάζια Πετρίδου Λειτουργός

12 Αντωνία Λεπτού Λειτουργός

13 Ελευθερία Τούρβα Λειτουργός

14 Κώστας Καραθύμιος Λειτουργός

15 Μαρία Τριανταφυλλίδου Λειτουργός

16 Μαρία Λαζάρου Λειτουργός

17 Πέτρος Στυλιανάκης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

18 Μαρίνος Μαυρομιχάλης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Μαρία Ξενοφώντος Χρίστου Ανώτερη Γραμματειακός Λειτουργός

2 Ευδοκία Χριστοδούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

3 Έλενα Χειμάρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

4 Χρυστάλλα Πασχαλίδου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

5 Μαρία Αγαπίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

6 Άντρη Ευθυβούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

7 Κωνσταντίνος Καουράνης Αχθοφόρος / Κλητήρας

8 Δέσπω Κουλουμπρή Αχθοφόρος / Κλητήρας

9 Μαρίνα Δημητρίου Υπεύθυνη καθαριότητας

10 Όλγα Ανδρέου Υπεύθυνη καθαριότητας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλος

Πρόεδρος

Μέλος Μέλος Μέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διευθύντρια

Λειτουργός Α' Λειτουργός Α'Λειτουργός Α' Λειτουργός Α'

Ανώτερος
Λειτουργός

Ανώτερος
Λειτουργός

Ανώτερος
Λειτουργός

Ανώτερος
Λειτουργός

Λειτουργός
(Κενή θέση)

Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός Λειτουργός

Λειτουργός
(Κενή θέση)

Λειτουργός
(Κενή θέση)

Λειτουργός
(Κενή θέση)

Λειτουργός
(Κενή θέση)

Λειτουργός
(Κενή θέση)

Λειτουργός
(Κενή θέση)
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Η Επιτροπή, κατά το υπό επισκόπηση έτος 2018, πραγματοποίησε ενενήντα εννέα (99) συνεδρίες 
και ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, 
αυτεπάγγελτες έρευνες και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του υπό 
ανασκόπηση έτους, εξέδωσε συνολικά εξήντα τέσσερις (64) αποφάσεις.

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

3.1 Ανασκόπηση των Αποφάσεων της Επιτροπής

Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 5

Κοινοποιήσεις Συγκεντρώσεων 35

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

10

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.

Μη στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 12

Προσωρινά Μέτρα 2

Σύνολο 64

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2018, εξέδωσε πέντε (5) καταδικαστικές αποφάσεις με τις οποίες 
ομόφωνα διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα. Οι καταδικαστικές 
αποφάσεις αφορούσαν παραβάσεις παρακώλυσης και/ή περιορισμού και/ή νόθευσης του 
ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, κατά παράβαση των άρθρων 3 και 6 των περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Το σύνολο των διοικητικών προστίμων που 
επιβληθήκαν κατά το υπό ανασκόπηση έτος ανερχόταν στα €5.241.253,75. 

Επίσης, η Επιτροπή, σε δέκα (10) περιπτώσεις αποφάσισε, λόγω μη προσκόμμισης ικανοποιητικών 
πληροφοριών, να τερματίσει και μην εξετάσει/ αποδεxτεί τις καταγγελίες στη βάση του Άρθρου 35, 
ενώ σε δώδεκα (12) περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει παράβαση των προνοιών των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Επίσης, η Επιτροπή, σε δύο (2) περιπτώσεις, κατέληξε ότι δεν 
στοιχειοθετούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28 των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, για την έκδοση προσωρινών μέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2018, αφού διεξήχθη η δέουσα προκαταρκτική έρευνα της 
Υπηρεσίας σχετικά με διάφορες υποθέσεις, η Επιτροπή αποφάσισε τον καταρτισμό και την κοινοποίηση 
συνολικά επτά (7) Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με παραβάσεις των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων. Οι Εκθέσεις Αιτιάσεων ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών και αφορούσαν τους 
τομείς των καπνικών ειδών, των τηλεπικοινωνιών, της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων, της 
γεωργικής και οικιακής χρήσης νερού, της παραγωγής και παρουσίασης θεατρικών παραστάσεων 
και τέλος, της διαχείρισης και παροχής οικονομικών επιχορηγήσεων προς τα ελεύθερα θέατρα και 
σχήματα.

3.2 Ανασκόπηση των νέων καταγγελιών και κοινοποιήσεων  
 προτεινόμενων συγκεντρώσεων

Κατά τη διάρκεια του 2018, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συνολικά έντεκα (11) νέες καταγγελίες για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. 
Η Επιτροπή, αφού τις εξέτασε, αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη δέουσα 
προκαταρτική έρευνα για επτά (7) από αυτές, για τις οποίες κρίθηκε ότι υπήρχαν ικανοποιητικά στοι-
χεία που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή τριών 
(3) αυτεπάγγελτων ερευνών.
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Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, το 2018 
γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού τριάντα έξι (36) νέες 
προτεινόμενες πράξεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, κατά το 2018, εξέτασε, αξιολόγησε 
και ενέκρινε τριάντα δύο (32) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις, μία (1) εκ των οποίων αφορούσε 
συγκέντρωση για την οποία η Επιτροπή αποδέχτηκε σειρά δεσμεύσεων που είχαν υποβληθεί από τα 
μέρη, ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή. H Επιτροπή επίσης, 
αφού εξέτασε και αξιολόγησε τρεις (3) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις, στη βάση του Άρθρου 22(1)
(α), κατέληξε ότι, αυτές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου ή/και στην έννοια της 
συγκέντρωσης και έκδοσε σχετικές αποφάσεις.

0 05 10 15 20 25

Καταγγελίες

Συγκεντρώσεις
11

36

4030 35

3.3 Ανασκόπηση των κοινοποιήσεων για πράξεις συγκεντρώσεων 

Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, η 
Επιτροπή, το 2018, εξέτασε και αξιολόγησε στο σύνολο τριάντα πέντε (35) κοινοποιηθείσες πράξεις 
συγκεντρώσεων, από τις οποίες τρεις (3) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων που είχαν γνωστοποιηθεί 
στην Υπηρεσία το 2017, ενώ οι υπόλοιπες τριάντα δύο (32) αφορούσαν πράξεις συγκέντρωσεων που 
είχαν γνωστοποιηθεί το 2018.

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι συγκεντρώσεις που είχαν εγκριθεί από 
την Επιτροπή εντός του έτους 2018:

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της ETS Holdings Inc. 
από την The Baring Asia Private Equity Fund VI, μέσω 
της Sarbacane Bidco, Inc.

1/2018 29/01/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Ceske aerolinie a.s. 
από την Travel Service a.s.

3/2018 01/02/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της First Names Holdings  
Limited από την Astorg Group, μέσω της SGG (FNG) 
Netherlands B.V.

4/2018 09/02/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Husky IMS International 
Ltd από τo Platinum Equity Group

5/2018 16/02/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης από τις Amathus Public Ltd 
και Kanika Group Ltd, η οποία θα αναλάβει με την Kanika 
Hotels Ltd από κοινού το ξενοδοχείο AMAVI HOTEL

6/2018 26/02/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Diapo Ltd 
από τη Foodlink (Cyprus) Ltd

7/2018 26/02/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση 
κοινού ελέγχου της Heta Real Estate d.o.o. Beograd, 
διαφόρων οχημάτων ειδικού σκοπού και ορισμένων 
ακινήτων από τις APS Capital Group s.r.o., Loan 
Management Investicni Fond a.s., Balbec Invest III 
S.a.r.l. και Seta Subco 1 S.a.r.l.

8/2018 06/03/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Callidus Software Inc. από 
τη SAP SE, μέσω της SAP America Inc.

9/2018 19/03/2018
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της SAKZA Group a.s. από την KKCG AG, μέσω της SAKZA 
Group PLC

10/2018 28/03/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Dunlop Protective 
Footwear Holding BV από την EQT Mid Market Europe 
Limited Partnership, μέσω της Dune Bidco BV.

12/2018 14/05/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Westag & Getalit 
Aktiengesellschaft από τη Broadview Holding B.V., 
μέσω της Broadview Industries AG

21/2018 11/06/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
δικαιωμάτων ορισμένων προϊόντων της Starbucks 
Corporation από τη Nestlé S.A

27/2018 13/07/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της επιχείρησης διαμεταφορών φορτίου της Inchcape 
Shipping Services Holdings Ltd από τη Investment 
Corporation of Dubai

28/2018 16/07/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την 
απόκτηση από τη Hellenic Bank Public Company Ltd 
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ

33/2018 24/07/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
του μετοχικού κεφαλαίου της PET Engineering S.r.l. από 
την Sidel Participations SAS.

34/2018 25/07/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της PVHC Holding Corporation 
από την ONEX Corporation, μέσω της Spray Parent, Inc. 

35/2018 02/08/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
αποκλειστικού ελέγχου της Probiotics International 
Limited από την Archer Daniels Midland (UK) Limited

36/2018 02/08/2018

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της RadiSys Corporation, από 
τη Reliance Industries Ltd, μέσω της Integrated Cloud 
Orchestration Inc.

38/2018 13/08/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της mertus 435. GmbH, 
της SUSE Linux GmbH και της SUSE LLC, από την EQT 
Fund Management S.a.r.l., μέσω της Marcel Bidco GmbH

39/2018 13/08/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της The Collected Group LLC από 
την KKR & Co Inc.

40/2018 13/08/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από την AstroBank Ltd δραστηριοτήτων της USB Bank PLC

44/2018 13/09/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Sportradar AG από το Canada 
Pension Plan Investment Board

45/2018 13/09/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Dem-
star Automotive Ltd που σχετίζεται με τα οχήματα με την 
εμπορική επωνυμία Peugeot, από την εταιρεία GPA Vision 
Drive Ltd

47/2018 26/09/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου των LOGOCOS NATURKOSMETIK 
AG και Logo-Bau GmbH & Co. Grundstucksverwaltungs 
KG από τη L'Oreal S.A.

48/2018 26/09/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD 
από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, 
Synergas Ltd και Intergaz Ltd

49/2018 27/9/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Effer S.p.A. από την Cargotec 
Corporation, μέσω της Hiab Italia S.r.l.

51/2018 11/10/2018
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Ι.Γ Κασουλίδης & 
Υιος Λτδ και Printco Manufacturing & Trading Ltd

53/2018 01/11/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του κοινού ελέγχου επί της UCPIH Ltd από τις The Goldman 
Sachs Group, Inc. και Dragon Capital Investments Ltd

54/2018 01/11/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
της κοινής επιχείρησης Broadband Connectivity 
Solutions (Restricted) Limited από τις εταιρείες Al Yah 
Satellite Communications PrJSC και Hughes Network 
Systems LLC

56/2018 05/11/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Norddeutsche Reederei H. 
Schuldt GmbH & Co. KG και της Verwaltung "NRS" GmbH 
και συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων από την 
Advent International Corporation

58/2018 14/11/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
εκ μέρους της AEPF III 34 S.a.r.l του μετοχικού κεφαλαίου 
της CYCMC I Limited από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια 
Εταιρεία Λιμιτεδ

60/2018 27/11/2018

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της D.Med Consulting GmbH από 
την Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, μέσω της 
Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH, 
Bad Homburg v.d.H., Germany

64/2018 19/12/2018

3.4 Διεξαγωγή αιφνίδιων ερευνών

Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Επιτροπή, στη βάση των προνοιών του άρθρου 31 του περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014 
(εφεξής ο «Νόμος») και στο πλαίσιο της εξέτασης δύο (2) υποθέσεων, αποφάσισε τη διεξαγωγή 
αιφνίδιων ερευνών σε επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα:

α. Στις 30/10/2018, διεξήχθη αιφνίδια έρευνα στα γραφεία και υποστατικά της εταιρείας Τσιμεντοποιία 
 Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης 
 έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου, καθώς 
 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα 
 της διάθεσης τσιμέντου. Κατά την πραγματοποίηση της έρευνας, η Υπηρεσία της Επιτροπής 
 συνοδεύτηκε από Λειτουργούς του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής.

β. Στις 10/12/2018, διεξήχθη αιφνίδια έρευνα στα γραφεία και υποστατικά των επιχειρήσεων που 
 δραστηριοποιούνται στην αγορά των νωπών οπωροκηπευτικών στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού 
 και Λάρνακας καθώς και στις χονδρικές αγορές της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Ο αιφνίδιος επί 
 τόπου έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με πιθανο- 
 λογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου καθώς και των άρθρων 101 και 102  
 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην παραγωγή, εμπορία, διανομή 
 και χονδρική και λιανική πώληση νωπών οπωροκηπευτικών. Η αιφνίδια έρευνα άρχισε την 01.00 π.μ. 
 της Δευτέρας 10/12/2018 και διήρκησε μέχρι το μεσημέρι της ιδίας μέρας. Τα κλιμάκια της Υπηρεσίας 
 τής Επιτροπής διενέργησαν ελέγχους σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στις Επαρχίες Λευκωσίας, 
 Λεμεσού και Λάρνακα. Τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας της Επιτροπής συνόδευαν αριθμός 
 Λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφο- 
 ρικής του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει του άρθρου 31(2) του Νόμου. Επίσης, την Υπηρεσία της 
 Επιτροπής συνέδραμε και μεγάλος αριθμός μελών της Αστυνομικής Δύναμης της Δημοκρατίας, 
 βάσει του άρθρου 31(6) του Νόμου.

3.5 Συνοπτική Παρουσίαση των Αποφάσεων της Επιτροπής για 
 παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου

Καταγγελία της εταιρείας Y.Karydas Car Engineering & Valeting Services Ltd εναντίον της εταιρείας 
Hermes Airports Ltd

(Ημερ. Απόφασης 16/05/2018)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της ενώπιόν 
της διαδικασίας, αφού μελέτησε και αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, εξέδωσε την υπ' αριθμό 
13/2018 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)
(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») από 
μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας Hermes Airports Ltd (εφεξής η «Hermes»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting  
Services Ltd (εφεξής η «Karydas») εναντίον της εταιρείας Hermes, για κατ' ισχυρισμό παραβάσεις του 
άρθρου 6(1) του Νόμου.

Η εταιρεία Hermes είναι κυπριακή εταιρεία, η οποία ανέλαβε στις 12/5/2006 την κατασκευή και 
διαχείριση του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (εφεξής το «ΔΑΛ») και του Διεθνούς Αερολιμένα 



23ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ22 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Πάφου, βάσει 25ετούς σύμβασης παραχώρησης ΚΕΕ (Κατασκευή-Εκμετάλλευση-Εξώνηση / Build- 
Operate-Transfer) με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η καταγγελλόμενη εταιρεία είναι μία επιχείρηση 
Κυπρίων και διεθνών εταίρων, η οποία διαχειρίζεται τους Διεθνείς Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου 
και η οποία οικοδόμησε το νέο ΔΑΛ, το οποίο διαχειρίζεται από τον Νοέμβριο 2009. Στο πλαίσιο 
της Σύμβασης ΚΕΕ, η καταγγελλόμενη προσφέρει και διαχειρίζεται τους χώρους στάθμευσης για 
οχήματα επιβατών του ΔΑΛ που βρίσκονται έξω από το κυρίως κτίριο Αναχωρήσεων και Αφίξεων του 
εν λόγω αερολιμένα. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, η καταγγελλόμενη παρέχει υπηρεσίες χώρου 
στάθμευσης οχημάτων (μικρής διάρκειας και μακράς διάρκειας). 

Η καταγγέλλουσα εταιρεία Karydas δραστηριοποιείται στο ΔΑΛ, προσφέροντας υπηρεσίες 
στάθμευσης/φύλαξης οχημάτων (valet parking) από το 1997. Από τον Ιούνιο του 2001 ενοικίαζε 
χώρους στάθμευσης στο παλιό ΔΑΛ, στη βάση σύμβασης με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Από τον Ιούλιο του 2006, που ανέλαβε η Hermes το αεροδρόμιο, 
η καταγγέλλουσα εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της με την καταγγελλόμενη εταιρεία, οπόταν στη 
συνέχεια υπογράφηκαν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών διάφορες συμφωνίες για την ενοικίαση 
χώρων στάθμευσης εντός του ΔΑΛ, όπου με τη λήξη της τελευταίας υπογραφείσας συμφωνίας, η 
Hermes της απέστειλε επιστολή για τη μη ανανέωση αυτής.

Η εταιρεία Karydas στην καταγγελία της ισχυρίστηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία, λόγω της 
αποκλειστικής διαχείρισης των εγκαταστάσεων του ΔΑΛ, κατέχει δεσπόζουσα θέση, την οποία 
εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά κατά τη μεταξύ τους συνεργασία και στο πλαίσιο των συμφωνιών για 
την ενοικίαση χώρων στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή από μέρους της Karydas υπηρεσιών 
στάθμευσης οχημάτων για επιβάτες του ΔΑΛ (υπηρεσίες valet).

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έρευνάς της, συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες τόσο από την καταγ-
γέλλουσα και την καταγγελλόμενη εταιρεία όσο και από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται  
στη σχετική αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία, το πλαίσιο της καταγγελίας, τα 
δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ομόφωνα κατέληξε 
ότι, στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους τής καταγγελλόμενης 
εταιρείας, καθώς η Hermes κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης του ΔΑΛ και κατ' επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης 
εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά 
με τη συμπεριφορά της, τις πρακτικές της και τους αθέμιτους όρους συναλλαγής που επέβαλλε προς 
την καταγγέλλουσα εταιρεία, κυρίως στη βάση των εκάστοτε μεταξύ τους συμφωνιών χρήσης χώρου 
στάθμευσης εντός του ΔΑΛ ή την μη ανανέωση αυτών για την παροχή από την τελευταία, υπηρεσιών 
στάθμευσης valet. 

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, 
προχώρησε στην αξιολόγηση όλων των δεδομένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, τα 
οποία και συνεκτίμησε μαζί με όσα αναφέρθηκαν και τέθηκαν από την καταγγελλόμενη εταιρεία και 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη της, τη φύση και σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, τη διάρκειά 
της, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου 13(Ι)/2008, ομόφωνα αποφάσισε να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Hermes ανερχόμενο σε €1.193.864 (ένα εκατομμύριο εκατόν 
ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ).

Η Επιτροπή, με την απόφασή της, κάλεσε την καταγγελλόμενη εταιρεία όπως, εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της καταβάλει το διοικητικό 
πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Τέλος σημειώνεται ότι, όσον αφορά την κατ' ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου, 
που υπεβλήθη στην καταγγελία της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των 
ενώπιόν της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι, δεν έχει στοιχειοθετηθεί οποιαδήποτε 
παράβαση από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας.

Καταγγελία της εταιρείας Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH

(Ημερ. Απόφασης 22/6/2018)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπής»), μετά από την αναπεμπτική 
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπ' αριθμό 2056/2012 προσφυγή, προέβη σε επανεξέταση 
της διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH, σε σχέση με 
την υπ' αριθμό Απόφαση ΕΠΑ 42/2012.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την υπ' αριθμό 2056/2012 Απόφασή του 
ακύρωσε εν μέρει την υπ' αριθμό Απόφαση ΕΠΑ 42/2012 της Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την επιβολή 
διοικητικού προστίμου. Η απόφαση της Επιτροπής ως προς την παράβαση από την Fissler GmbH των 
προνοιών του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/2008, 
ως ίσχυε κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με αρ. 42/2012 (στο εξής ο «Νόμος»), κρίθηκε 
ορθή και νόμιμη. Το Διοικητικό Δικαστήριο ανέφερε ότι δεν εντόπισε οποιοδήποτε λάθος ή πλάνη  
της Επιτροπής ή παράλειψή της ή έλλειψη δέουσας έρευνας και αιτιολογίας σε σχέση με τα ευρήματα 
της περί παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου από την Fissler GmbH.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Δικαστήριο δέχτηκε και έκρινε ως ορθά τα ακόλουθα: α) τη θέση της 
Επιτροπής ότι, το γεγονός πως η προτεινόμενη συμφωνία δεν είχε εν τέλει υπογραφεί και τεθεί σε 
ισχύ, δεν συνεπάγεται, ότι δεν υπήρξε παράβαση, β) την τοποθέτηση ότι η Επιτροπή στην απόφασή 
της έχει επισημάνει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ελλάδος για 
τον καθορισμό διοικητικού προστίμου δεν την δεσμεύουν, αλλά ασκεί την εξουσία της στα πλαίσια 
που της ορίζει ο Νόμος, γ) τη θέση της Επιτροπής ότι σε κανένα στάδιο της ενώπιον της Επιτροπής 
διαδικασίας η αιτήτρια έθεσε οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία που προσκόμισε 
η καταγγέλλουσα, ενώ είχε πολλές φορές την ευκαιρία να πράξει τούτο, και δ) το συμπέρασμα της 
Επιτροπής σε σχέση με την δεσμευτικότητα και τις συνέπειες σε περίπτωση μη αποδοχής των όρων 
της προτεινόμενης από την καταγγελλόμενη συμφωνίας, προς την καταγγέλλουσα, καθώς και για το 
κατά πόσο η καταγγελλόμενη ανταποκρίθηκε σε προσπάθεια συζήτησης και αλλαγής αυτών.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή κινήθηκε εντός των νομοθετικά επιτρε-
πτών ορίων όσον αφορά το ύψος του επιβληθέντος προστίμου. 

Ωστόσο, έκρινε ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ΕΠΑ 42/2012 πάσχει ως προς την επάρκεια της έρευνας 
και αιτιολογίας σε σχέση με τα κριτήρια επιμέτρησης του διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε στην 
Fissler GmbH και ακύρωσε την προσβαλλόμενη απόφαση μόνο ως προς τούτο.

Σημειώνεται ότι η παράβαση του Νόμου από μέρους της FISSLER συνίστατο στην καταχρηστική 
εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μέσω της επιβολής αυθαίρετων όρων συναλλαγής, 
ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6(2) του Νόμου. Συγκεκριμένα οι αυθαίρετοι όροι που είχαν επιβληθεί, 
ως η απόφαση ΕΠΑ αρ. 42/2012 είναι: 
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i. οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονταν στην ALPHA ELECTRIC μέσω της Συμφωνίας και  
 του προτεινόμενου επιχειρηματικού πλάνου, με τον κίνδυνο αυτή να απωλέσει την αποκλειστική 
 διανομή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών.

ii. τα προτεινόμενα από τη FISSLER όρια πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ο όρος για τερματι- 
 σμό της συμφωνίας σε περίπτωση μη επίτευξης αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο 
 μιας οικονομικής κρίσης στην αγορά, και

iii. ο όρος για τη μη άσκηση ανταγωνισμού για περίοδο ενός έτους μετά τον τερματισμό τής συμφωνίας 
 και η επιβολή προστίμου σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης αυτής.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, και 
συμμορφούμενη πλήρως με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην υπόθεση με αριθμό 
2056/2012 καθώς επίσης και λαμβάνοντας υπόψη τις παραστάσεις της καταγγελλόμενης επιχείρησης, 
προχώρησε και αφού εξέτασε τη φύση και σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και τη διάρκειά 
της, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου 13(Ι)/2008, ομόφωνα αποφάσισε να επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία FISSLER GmbH ανερχόμενο σε €168.441,63 (Εκατό Εξήντα Οκτώ 
Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Τρία Σεντ).

Η Επιτροπή, με την απόφασή της, κάλεσε επίσης την καταγγελλόμενη εταιρεία όπως, εντός είκοσι (20) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της καταβάλει το διοικητικό 
πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Aυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον των εταιρειών 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, 2)  
Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, 3) Skyramix Ltd, 4) Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, 5) Top 
Mix Concrete Ltd, 6) Ι &S KRITONIS LIMITED, 7) BETOMAN LIMITED, 8) ALFA CONCRETE PUBLIC 
COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD και 9) ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 
ΛΙΜΙΤΕΔ

(Ημερ. Απόφασης 18/7/2018)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της 
προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία 
της ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2018, εξέδωσε την υπ' αριθμό 29/2018 απόφασή της στο πλαίσιο  
της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον των εταιρειών 1) Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν Λτδ, 2)  
Κ. Κυθραιώτης Σκυρόδεμα Λτδ, 3) Skyramix Ltd, 4) Athinodorou & Poullas Super Beton Ltd, 5) Top  
Mix Concrete Ltd, 6) Ι & S KRITONIS LIMITED, 7) BETOMAN LIMITED, 8) ALFA CONCRETE PUBLIC 
COMPANY LIMITED δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON LTD και 9) ΨΑΡΟΥΔΗΣ ΜΠΕΤΟΝ 
ΛΙΜΙΤΕΔ.

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης είναι η αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής που αφορούσε 
το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 
2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος»), σχετικά με πιθανολογούμενες συμπράξεις τους στο πλαίσιο 
των δημόσιων διαγωνισμών σε σχέση με τη χειραγώγηση προσφορών (πρακτική γνωστή διεθνώς ως 
bid-rigging) στο πλαίσιο των κάτωθι δημόσιων διαγωνισμών, ήτοι: (1) στον διαγωνισμό με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. 
(ΕΜ Λ/σού) 6/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 30/11/2011, (2) στον διαγωνισμό με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε.  
(ΕΜ Λ/σού) 15/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 3/2/2012, και (3) στον διαγωνισμό με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ 

Λ/σού) 54/2012 με ημερομηνία πρόσκλησης 10/6/2012, για την προμήθεια και τη μεταφορά έτοιμου 
σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού (πεδινά και ημιορεινά) στις 
περιοχές 1, 2, 3 και 5, οι οποίοι είχαν προκηρυχθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (στο εξής «Τ.Δ.Ε.») του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με σημείο επαφής το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού. 

Η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων ομόφωνα αποφάσισε ότι παραβιάζεται το άρθρο 
3(1)(α) και (γ) του Νόμου ως ακολούθως:

α. οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, Ι &S  
 KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON και 
 ΨΑΡΟΥΔΗΣ την περίοδο από τις 30/11/2011 μέχρι και τις 22/12/2011 τουλάχιστον, προέβηκαν  
 σε νόθευση του Διαγωνισμού του Τ.Δ.Ε. με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 6/2012, αναφορικά με την 
 προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία 
 Λεμεσού, 

β. οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX,  
 SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA 
 BETON και ΨΑΡΟΥΔΗΣ την περίοδο από 3/2/2012 έως 24/2/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε 
 νόθευση του Διαγωνισμού με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 15/2012 για την προμήθεια και μεταφορά 
 έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού κατά παράβαση 
 του άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου, και

γ. οι εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, SKYRAMIX, Ι &S  
 KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON και 
 ΨΑΡΟΥΔΗΣ την περίοδο από 10/6/2012 έως 29/6/2012 τουλάχιστον, προέβηκαν σε νόθευση 
 του Διαγωνισμού με αρ. Δ.Τ.Δ.Ε. (ΕΜ Λ/σού) 54/2012 για την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου 
 σκυροδέματος κατηγορίας C15, C20, C25 και C30 στην επαρχία Λεμεσού κατά παράβαση του 
 άρθρου 3(1)(α) και (γ) του Νόμου.

Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 και 
42 του Νόμου 13(Ι)/2008 στη βάση της απόφασής της αναφορικά με στοιχειοθέτηση παράβασης του 
Νόμου από έκαστη εταιρεία. 

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου 13(Ι)/2008, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
(διαφωνούντων της Προέδρου της κας Λουκίας Χριστοδούλου και του Μέλους της κ. Άριστου 
Αριστείδου Παλούζα όσον αφορά το ύψος του προστίμου), έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της 
στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικητικού προστίμου, ότι θα πρέπει να επιβληθεί 
διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση για την οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόμου 
ως ακολούθως: 

α. στην εταιρεία ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ διοικητικό πρόστιμο ύψους €175.522 (εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
 πεντακοσίων είκοσι δυο Ευρώ), 

β. στην εταιρεία ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ διοικητικό πρόστιμο ύψους €128.466 (εκατό είκοσι οκτώ 
 χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξι Ευρώ), 

γ. στην εταιρεία BETOMAN διοικητικό πρόστιμο ύψους €76.828 (εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
 είκοσι οκτώ Ευρώ), και 

δ. στην εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BETON διοικητικό πρόστιμο 
 ύψους €312.262 (τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο Ευρώ).
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Το Μέλος της Επιτροπής, κύριος Άριστος Αριστείδου Παλούζας, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ και BETOMAN, έκρινε ότι το πρόστιμο πρέπει να κινηθεί σε χαμηλότερα 
επίπεδα, ενώ σε ό,τι αφορά την εταιρεία ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA 
BETON, θεώρησε ότι συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν στην επιβολή 
υψηλότερου προστίμου από αυτού της πλειοψηφίας, καταγράφοντας το σκεπτικό του επί τούτου.

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου 13(Ι)/2008, αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
(διαφωνούντος της Προέδρου της κας Λουκίας Χριστοδούλου όσον αφορά το ύψος του διοικητικού 
προστίμου), έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή 
διοικητικού προστίμου, ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση για την 
οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόμου ως ακολούθως:

α. στην εταιρεία ATHINODOROU & POULLAS διοικητικό πρόστιμο ύψους €207.566 (διακοσίων επτά 
 χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι Ευρώ), 

β. στην εταιρεία TOP MIX διοικητικό πρόστιμο ύψους €21.850 (είκοσι μία χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα 
 Ευρώ), 

γ. στην εταιρεία SKYRAMIX διοικητικό πρόστιμο ύψους €50.018 (πενήντα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ), 

δ. στην εταιρεία I & S KRITONIS διοικητικό πρόστιμο ύψους €114.366 (εκατό δεκατεσσάρων χιλιάδων 
 τριακοσίων εξήντα έξι Ευρώ), και 

ε. στην εταιρεία ΨΑΡΟΥΔΗΣ διοικητικό πρόστιμο ύψους €68.715 (εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων 
 δεκαπέντε Ευρώ).

Η Πρόεδρος Λουκία Χριστοδούλου, δεδομένης της σοβαρότητας της διαπιστωθείσας παράβασης, 
έκρινε ότι το ύψος του ποσού του προστίμου θα έπρεπε να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα για όλες 
τις εταιρείες, από αυτού της πλειοψηφίας, συνεκτιμώντας αριθμό παραγόντων που ανέλυσε στην 
παράθεση της θέσης της. 

Επιπλέον, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε όπως 
υποχρεώσει τις εταιρείες ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΥΘΡΑΙΩΤΗΣ, ATHINODOROU & POULLAS, TOP MIX, 
SKYRAMIX, Ι &S KRITONIS, BETOMAN, ALFA CONCRETE δια της οικονομικής της διαδόχου ALFA BET-
ON και ΨΑΡΟΥΔΗΣ, δυνάμει του άρθρου 24(β) του Νόμου να παύσουν αμέσως τις διαπιστωθείσες 
παραβάσεις του άρθρου 3(1) (α) και (γ) του Νόμου και να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψή τους.

Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas 
Dairy Industries Ltd εναντίον του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ

(Ημερ. Απόφασης 24/7/2018)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 
24 Ιουλίου 2018, εξέδωσε την υπ' αριθμό 32/2018 απόφασή της, στην οποία ομόφωνα κατέληξε ότι 
στοιχειοθετούνται δύο παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού 
Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») από μέρους του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων 
(ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής ο «ΠΟΑ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η Καταγγελία των εταιρειών Pittas Dairies Ltd και Pittas Dairy Indus-
tries Ltd (εφεξής οι «PD και PDI») εναντίον του ΠΟΑ για παραβάσεις των άρθρων 6(1)(α), (β) και (γ) και 
6(2) του Νόμου. Σημειώνεται ότι με την καταγγελία υποβλήθηκε και αίτημα για λήψη προσωρινών 
μέτρων.

Οι εταιρείες PD και PDI δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων 
που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το νωπό αγελαδινό γάλα.

Ο ΠΟΑ είναι δημόσια μετοχική εταιρεία η οποία συστάθηκε στις 14/1/2004, με σκοπό να αποτελέσει 
Οργάνωση Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας και 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του ΠΟΑ είναι η συλλογική εμπορία 
γάλακτος εκ μέρους των παραγωγών-μελών του και η οργάνωση ενός αποτελεσματικού δικτύου 
συλλογής και διανομής του γάλακτος.

O ΠΟΑ εξαγόρασε την εταιρεία Papouis Dairies Limited, η οποία είναι ιδιοκτήτης εργοστασίου 
επεξεργασίας γάλακτος στη Βιομηχανική Περιοχή Αθηαίνου και παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων και προϊόντων και υποπροϊόντων που γίνονται από γάλα, όπως χαλλούμι, κεφαλοτύρι, φέτα 
και αναρή. 

Αναφορικά με το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων, η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποι-
ήθηκε στις 20/6/2012, ομόφωνα αποφάσισε (Απόφαση αρ.19/2012) την έκδοση Προσωρινού 
Διατάγματος, στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 του Νόμου, με το οποίο διατάχθηκε ο ΠΟΑ όπως 
προμηθεύει με νωπό αγελαδινό γάλα τις εταιρείες PD και PDI, υπό συγκεκριμένους όρους. Επισημαίνεται 
ότι, το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου στην υπόθεση αρ. 1023/2012 επικύρωσε την απόφαση της 
Επιτροπής, απορρίπτοντας την προσφυγή του ΠΟΑ.

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι υφίσταται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους του 
ΠΟΑ αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων, υπό τις περιστάσεις, όρων συναλλαγής, 
ως αποτέλεσμα των αυθαίρετων και μονομερών αυξήσεων της βασικής τιμής του νωπού αγελαδινού 
γάλακτος και των αυθαίρετων και μονομερών αυξομειώσεων στις παραδοθείσες ποσότητες νωπού 
αγελαδινού γάλακτος για την περίοδο 1/4/2004 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας, 
ήτοι στις 9/5/2012. Η εν λόγω συμπεριφορά συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας του 
ΠΟΑ με τις καταγγέλλουσες και κρίθηκε συνεχιζόμενη μέχρι τη λήξη της συνεργασίας τους το έτος 
2014.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι υφίσταται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου 
εκ μέρους του ΠΟΑ, αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών ως αποτέλεσμα 
της συμπίεσης του περιθωρίου μεταξύ της τιμής του νωπού αγελαδινού γάλακτος και της τιμής που 
χρεώνει ο ίδιος, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Papouis στη αγορά παρασκευής και προμήθειας 
χαλλουμιού, για το έτος 2012.

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

α. Αποφάσισε ομόφωνα να υποχρεώσει τον ΠΟΑ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη των 
 διαπιστωθεισών παραβάσεων του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.
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β. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον ΠΟΑ αναφορικά με τη 
 διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου σε σχέση με την επιβολή αθέμιτων όρων 
 συναλλαγής, ανερχόμενο σε €1.038.120 (ένα εκατομμύριο τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι 
 Ευρώ). 

γ. Αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στον ΠΟΑ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα 
 παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αναφορικά με την επιβολή αθέμιτων τιμών ανερχόμενο 
 σε €519.060,12 (πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εξήντα Ευρώ και 12 σεντ).

Η Επιτροπή με την απόφασή της κάλεσε τον ΠΟΑ όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλει στην Επιτροπή, τα πιο πάνω 
διοικητικά πρόστιμα που του επιβλήθηκαν. 

Τέλος σημειώνεται ότι, όσον αφορά τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις των άρθρων 6(1)(β), 6(1)(γ) και 6(2) 
που περιέχονταν στην εν λόγω καταγγελία, η Επιτροπή, κατόπιν ανάλυσης των ενώπιόν της στοιχείων 
και δεδομένων, ομόφωνα κατέληξε ότι, αυτές δεν στοιχειοθετούνται από μέρους της καταγγελλόμενης 
εταιρείας.

Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και της Lumiere 
TV Public Company Ltd

(Ημερ. Απόφασης 3/8/2018)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της ακροαματικής 
διαδικασίας και της υποβολής των θέσεων των εμπλεκoμένων μερών, σε συνεδρία της, που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2018 και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, 
ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από την Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία PrimeTel Co Ltd στην Επιτροπή 
με επιστολή της ημερομηνίας 22/2/2010 εναντίον της ΑΤΗΚ και της Lumiere TV Public Company Ltd 
(στο εξής η «LTV»), για πιθανές παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 
Νόμου του 2008 (Ν.13(Ι)/2008).

Η Επιτροπή, με την απόφασή της ημερομηνίας 3/8/2018, έκρινε ότι η ΑΤΗΚ κατά τα έτη 2009-2010, 
κατείχε δεσπόζουσα θέση στις αγορές της λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, λιανικής ευρυζωνικής 
πρόσβασης και λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης. 

Η Επιτροπή, μέσα από τα ευρήματα της εξέτασης της καταγγελίας και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιόν 
της στοιχεία, ήτοι τα οικονομικά δεδομένα και τις αναλύσεις που προσκομίστηκαν από την ΑΤΗΚ και 
αφού προέβη σε σχετική οικονομική ανάλυση, ομόφωνα κατέληξε ότι η ΑΤΗΚ την περίοδο 2009 έως 
2010, πωλούσε την υπηρεσία τής συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision», καθώς και τις υπηρεσίες 
DSL Access και Cytavision, όταν αυτές προσφέρονταν μαζί, σε ληστρικές τιμές (κάτω του κόστους). 
Η Επιτροπή, με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία και δεδομένα, τα οποία ανέλυσε, ομόφωνα αποφάσισε 
πως προκύπτει πρόθεση εξοβελισμού του ανταγωνισμού από μέρους της ΑΤΗΚ. Συνεπώς, η Επιτροπή 
έκρινε ότι η ΑΤΗΚ προέβη σε παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

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

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

β. Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ως ακολούθως:

 i. αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της 
  Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας  
  λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2009-2010, ανερχόμενο σε 
  €583.087,50 (πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά Ευρώ και πενήντα σεντ).

 ii. αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου εκ μέρους της  
  Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης του συζευγμένου 
  προϊόντος Cytavision και DSL Access για την περίοδο 2009-2010, ανερχόμενο σε €583.087,50 
  (πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ογδόντα επτά Ευρώ και πενήντα σεντ).

Επιπρόσθετα, της κατάληξής της ως προς την ύπαρξη παραβάσεων του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου 
από μέρους της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων κατέληξε και στα ακόλουθα 
συμπεράσματα αναφορικά με τους λοιπούς ισχυρισμούς τής καταγγελίας της εταιρείας Primetel PLC:

α. Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ σε ό,τι αφορά 
 την άρνησή της για παροχή αθλητικού περιεχομένου καθότι δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στην 
 αγορά περιεχομένου υψηλής θεαματικότητας.

β. Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ αναφορικά 
 με (i) την άρνηση προμήθειας του περιεχομένου υψηλής στάθμης προς την Primetel και (ii) την 
 κατ' ισχυρισμό κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης της ΑΤΗΚ και της LTV που να οδήγησε  
 σε μειονεκτική θέση την Primetel, καθότι η ΑΤΗΚ δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
 περιεχομένου υψηλής θεαματικότητας, αλλά και επειδή ούτε οι ΑΤΗΚ και LTV κατείχαν συλλο- 
 γική δεσπόζουσα θέση στις αγορές περιεχομένου υψηλής στάθμης και δικαιωμάτων μετάδοσης 
 κυπριακού ποδοσφαίρου.

γ. Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της ΑΤΗΚ, για καταχρηστική 
 εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης της Primetel προς τη ΑΤΗΚ.

δ. Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της LTV, για υπερβολι- 
 κές τιμές σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις συνδρομητών στην αγορά χονδρικής προμήθειας 
 κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών.

ε. Δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόμου από μέρους των ΑΤΗΚ  
 και LTV, για υπερβολικές τιμές σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις συνδρομητών στην αγορά 
 χονδρικής προμήθειας κινηματογραφικών και αθλητικών καναλιών.
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3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Απόφασης της Επιτροπής για κοινοποίηση 
  πράξης συγκέντρωσης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία 
VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd 

(Ημερ. Απόφασης 27/09/2018)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), σε συνεδρία της που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 27/9/2018, ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης 
με την ονομασία VLPG PLANT LTD (στο εξής η «Νέα Εταιρεία»), από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) 
Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd (στο εξής οι «Εταιρείες») που 
υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») στις 18/5/2018. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 22/6/2018 είχε διαπιστώσει ότι η εν λόγω συγκέντρωση 
ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 
2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος») και προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη 
συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά και ως εκ τούτου, αποφάσισε την 
πλήρη διερεύνησή της.

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικό 
Δελτίο Τύπου και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωση, όπου 
καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή σε πρώτο στάδιο. 

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης εξασφάλισε πρόσθετες πληροφορίες από τις 
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, καθώς και από τρίτα πρόσωπα και επιχειρήσεις και 
υπέβαλε σχετική έκθεση ευρημάτων στην Επιτροπή στη βάση του άρθρου 27 του Νόμου.

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2/8/2018, αξιολόγησε την έκθεση της 
Υπηρεσίας και αποφάσισε ότι, οι αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη 
λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, συνέχιζαν να υφίστανται. Η Επιτροπή, ενεργώντας στη 
βάση του άρθρου 28(2) του Νόμου, κατήρτισε έκθεση με τις αμφιβολίες που διαπιστώνονταν σε 
σχέση με τη μη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, 
προς ενημέρωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και πληροφόρησε τις εταιρείες ότι δύνανται 
να προβούν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή και να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, 
ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αμφιβολιών της. Πριν από τη λήψη 
απόφασής της και στη βάση του άρθρου 33(1) του Νόμου, η Επιτροπή προέβηκε σε δύο ακροάσεις με 
τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες υπέβαλαν αριθμό δεσμεύσεων, με τις 
τελικές τους δεσμεύσεις να υποβάλλονται στις 26/9/2018.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις τελικές προτεινόμενες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν 
από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τη Συμφωνία Μετόχων της VLPG, καθώς και τα αποτελέσματα 
της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από αυτές 
είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε 
να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη 

αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. 
Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αφορούν τα κάτωθι:

i. τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει διαφορετική 
 τιμολόγηση ή διαφορετικοί όροι συναλλαγής μεταξύ εταιρειών και άλλων πελατών. Η Νέα 
 Εταιρεία θα συναλλάσσεται με όλους τους πελάτες της υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους θα 
 συναλλάσσεται με τις εταιρείες (at arm's length),

ii. τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κοστοστρέφεια της τιμολο- 
 γιακής πολιτικής της Νέας Εταιρείας σε σχέση με τις χρεώσεις της για την παροχή αποθηκευτικών 
 χώρων, την πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στους αγωγούς μεταφοράς,

iii. διασφάλιση της δυνατότητας ενοικίασης αποθηκευτικού χώρου σε δύο τουλάχιστον επιχειρήσεις 
 με τη μείωση του κατώτατου ορίου για αποδοχή αιτήματος και δέσμευση της VLPG ότι σε 
 περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται το 10% του συνολικού αποθηκευτικού χώρου από τρίτους, θα 
 παρέχονται 100ΜΤ στον επόμενο αιτητή, έστω και αν κατά συνέπεια ο συνολικός χώρος αποθή- 
 κευσης προς τρίτους ξεπερνά το 10%,

iv. διασφάλιση παραχώρησης του 10% του αποθηκευτικού χώρου σε τρίτους, στην περίπτωση 
 επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου,

v. παροχή εγχειριδίου προστασίας του ανταγωνισμού σε όλους τους υπαλλήλους της VLPG, στο οποίο 
 θα καταγράφονται οι πολιτικές των εταιρειών και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται 
 από τους εργαζόμενους και το διοικητικό προσωπικό των εν λόγω εταιρειών, οι οποίοι δυνατό να 
 κατέχουν ή να περιέλθουν εις γνώση τους σημαντικές και/ή εμπιστευτικές πληροφορίες.

vi. διοριστεί ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι 
 αναληφθείσες δεσμεύσεις και θα 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,

vii. δέσμευση για μη παρεμπόδιση των πελατών της VLPG να χρησιμοποιούν και να ενοικιάζουν 
 εγκαταστάσεις δυνητικού ανταγωνιστή της, περιορίζοντας έτσι την δραστηριοποίησή τους στις 
 αγορές επόμενου ή προηγούμενου σταδίου,

viii. κατά την κατασκευαστική περίοδο των αναγκαίων υποδομών και του αποθηκευτικού χώρου και  
 την περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης, οι εταιρείες 
 δεσμεύονται όπως οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της VLPG γίνονται παρουσία ανε- 
 ξάρτητου τρίτου προσώπου, ο οποίος θα εποπτεύει τις συνεδρίες και θα διασφαλίζει ότι δεν 
 διενεργείται οποιοσδήποτε παράνομος συντονισμός σε επηρεαζόμενες αγορές και ότι δεν θα 
 ανταλλάσσονται ευαίσθητες πληροφορίες που δεν αφορούν την VLPG.

ix. τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών, δεν θα 
 κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας δώδεκα (12) μήνες  
 μετά την έναρξη λειτουργίας της VLPG,

x. οι δεσμεύσεις θα ισχύσουν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της VLPG.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση 
τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που επιβάλλεται από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 28(1)
(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού 
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κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης 
οικονομικό έτος και επιπρόσθετα, διοικητικό πρόστιμο μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) για κάθε 
ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει 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 απεκρύβησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιονδήποτε  
 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.
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4.1 Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της 
προστασίας του καταναλωτή» 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Υπουργείου 
Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο 
του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή». Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την 
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Σκοπός της 
ημερίδας ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις 
στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκπρόσωπος του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού, καθώς και η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. 

Ο Αν. Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, κ. Χαράλαμπος Ρούσος, ανέλυσε την 
αλληλεπίδραση της πολιτικής ανταγωνισμού με την πολιτική προστασίας του καταναλωτή και 
αναφερόμενος στην άμεσα σ' άλλα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ADVOCACY)

4.

Η κα Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου, Ανώτερη Λειτουργός της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστα-
σίας του Ανταγωνισμού παρουσίασε το προσχέδιο Σχέδιο Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών, ώστε 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς (ECN+). Στο πλαίσιο της παρουσίασης έγινε, μεταξύ άλλων, αναφορά στον 
δρόμο για την έγκριση της Οδηγίας, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού στην εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού και στους 
λόγους που χρειάστηκε ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τον καταρτισμό της οδηγίας. Ακολούθως, έγινε 
παρουσίαση των κυριότερων κεφαλαίων της Οδηγίας, όπως είναι οι πρόνοιες που σχετίζονται με την 
ανάγκη για διασφάλιση ανεξαρτησίας των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού, καθώς και την υποχρέωση 
των ΚΜ να διασφαλίζουν ότι οι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον επαρκές 
ειδικευμένο προσωπικό, τους αναγκαίους οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους, έτσι 
ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, έγινε 
αναφορά στις εξουσίες έρευνας και λήψης αποφάσεων που θα πρέπει κατ' ελάχιστον να διαθέτουν οι 
Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού. Περαιτέρω, έγινε αναφορά στη λεπτομερή ρύθμιση των προγραμμάτων 
επιεικούς μεταχείρισης για μυστικές συμπράξεις από την Οδηγία, στην ανάγκη για ύπαρξη αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ των ΕΑΑ και πότε αυτή θα παρέχεται. Όπως ανέφερε η κυρία Δρουσιώτη, η 
Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει εντός δύο ετών από τη Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ, να μεταφερθεί η Οδηγία στο Εθνικό δίκαιο. Επισημάνθηκε ότι η εν λόγω Οδηγία υπογράφηκε στις 
11/12/2018 και αναμένεται η δημοσίευσή της.

Ο κ. Παντελής Χριστοφίδης, Δικηγόρος, εκπροσωπώντας τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 
παρουσίασε και ανέλυσε τον περί Αγωγών Αποζημίωσης του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 
2017 και την αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, 
επισημαίνοντας ότι, αυτή η σχέση είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική. Κατά την παρουσίαση 
έγινε ειδική αναφορά σε συγγράμματα, νομοθεσίες και νομολογία τόσο του κυπριακού δικαίου όσο 
και του ευρωπαϊκού και αγγλικού δικαίου, σκιαγραφώντας το νομικό καθεστώς πριν από τη σχετική 
Οδηγία 2014/104/ΕΕ και το νομικό καθεστώς μετά από αυτή. Έγινε ανάλυση των πιθανοτήτων 
καταχώρησης αγωγής για αποζημιώσεις ενώπιον, του κατά τόπον αρμοδίου Επαρχιακού Δικαστηρίου, 
της ισχύς των αποφάσεων της ΕΠΑ και άλλων Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού (NCAs) Κρατών Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση του Άρθρου 9 Ν. 113(Ι)/2017, του δικαιώματος σε πλήρη αποζημίωση 
στη βάση του Άρθρου 4 Ν. 113(Ι)/2017, της περιόδου παραγραφής, της αποκάλυψης εγγράφων και 
πληροφοριών και του καθορισμού του ύψους των αποζημιώσεων. Επιπρόσθετα ο κ. Χριστοφίδης, για 
σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, εισηγήθηκε την έκδοση από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου 
Διαδικαστικών Κανονισμών δυνάμει του σχετικού δικαιοδοτικού Άρθρου 19(2) Ν. 113(Ι)/2017 καθώς και 
την έκδοση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, σε διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο, 
δυνάμει του Άρθρου 19(1) Ν. 113(Ι)/2017.

Ακολούθησε παρουσίαση από τη Δρ Χριστιάνα Κληρίδη, Λειτουργό Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλω-
τή, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του Καταναλωτή 
στην Κύπρο με ειδική αναφορά στο Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή Νόμος 
2018», στους σκοπούς του προτεινόμενου νομοσχεδίου, στις συμπεριληφθείσες σε αυτό νομοθεσίες, 
στη δομή του και στις βασικές γενικές και ειδικές τροποποιήσεις του.

Η ημερίδα έληξε με την υποβολή ερωτήσεων που απαντήθηκαν από τους ομιλητές.
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4.2 Παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού  
 στη Βουλή των Αντιπροσώπων

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

• Στις 13/2/2018 και 20/2/2018, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
 Πόρων, με θέμα «Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 
 2017»

• Στις 4 & 11/6/2018, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπο- 
 λογισμού, με θέμα «Ο περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμος 
 του 2018»

• Στις 8/9/2018, στη συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως Σχεδίων 
 Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, με θέμα «Οι συμψηφισμοί λογαριασμών στον 
 Συνεργατισμό χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των πελατών και τα προβλήματα που έχουν προ- 
 κληθεί από καταχρηστικές και αυθαίρετες χρεώσεις ή αυξήσεις σε παρεχόμενες υπηρεσίες από 
 τράπεζες»

• Στις 31/10/2018, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
 με θέμα «O περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμος του 2018» 

• Στις 3/12/2018, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με θέμα «Η εφαρμογή 
 του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
 αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι πολλαπλές ερμηνείες που προέ- 
 κυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει 
 ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της»

4.3 Γνωμοδοτήσεις

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

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

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

• Παροχή γνώμης προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σε σχέση με 
 το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργικών 
 Προϊόντων Νόμος του 2017», 

• Συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, και το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τη μεταφορά 
 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2015/751, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις 
 διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες στο εθνικό δίκαιο.
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Η σημασία των διεθνών σχέσεων για την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι συνδεδεμένη 
με το όραμά της να αποτελέσει μια δυναμική Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία συμπορεύεται 
με τις διεθνείς πρακτικές και προάγει τις αρχές ανταγωνισμού σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η 
συμμετοχή των στελεχών της Υπηρεσιας σε ομάδες εργασίας είναι από τους βασικότερους τρόπους 
συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής και συνδιαμόρφωσης των πολιτικών ανταγωνισμού, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της, προς όφελος της αγοράς. Η ενεργός συμμετοχή και 
συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.1/2003.

5.1 Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
 Δικτύου Ανταγωνισμού

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

 Στις 28 Ιουνίου 2018 και στις 21-22 Νοεμβρίου 2018, η Πρόεδρος της Επιτροπής συμμετείχε στις 
 Συναντήσεις των Προέδρων Αρχών Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν 
 στις Βρυξέλλες. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

5.

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

5.2 Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια

• EUROPEAN COMPETITION DAY

 Στις 30-31 Μαΐου 2018, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος στο European Competition Day, που 
 διεξήχθη στην Βουλγαρία από την αντίστοιχη Αρχή Ανταγωνισμού. 

• EUROPEAN COMPETITION AUTHORITIES ANNUAL MEETING 2018

 Στις 8 & 9 Μαρτίου 2018, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος στην Ετήσια Συνάντηση των Ευρω- 
 παϊκών Αρχών Ανταγωνισμού που διεξήχθη στην Δανία από την αντίστοιχη Αρχή Ανταγωνισμού.

• COMPETITION CONFERENCE 

 Στις 26 & 27 Φεβρουαρίου 2018, η Διευθύντρια και δύο Λειτουργοί Α' της Υπηρεσίας έλαβαν μέρος 
 στο σεμινάριο που διεξήχθη στην Αθήνα και διοργανώθηκε από το European Public Law Organi- 
 sation σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Επικράτειας, την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και το 
 Institute for Studies in Competition Law and Policy με τίτλο, "The Economics of EU Competition 
 Law. Enforcement in Greece, Bulgaria and Cyprus".

 Στις 28/2/2018, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας και δύο Λειτουργοί Α' έλαβαν μέρος στο συνέδριο που 
 διεξήχθη στην Αθήνα και διοργανώθηκε από το European Public Law Organisation σε συνεργασία 
 με το Συμβούλιο της Επικράτειας, την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και το Institute for Studies in 
 Competition Law and Policy με τίτλο, "The Economics of EU Competition Law. Approaches and 
 Challenges of Enforcement in Greece, Bulgaria and Cyprus".



Λεωφ. Στροβόλου 53,
Victory Building,
2018 Στρόβολος, Κύπρος
Τ.Θ. 23467, 1683 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +357 22 606600
Τηλεομοιότυπο.: +357 22 304944

Ηλ. Ταχυδρομείο: chairman@competition.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.competition.gov.cy




