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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ 2008 ΕΩΣ 2014 

(Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) 

1. Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακεία Γεωργία Προδρόμου Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και 

ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.016.15) 

2. Καταγγελία της εταιρείας Φαρμακείο Νικόλας Σπανός Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και ΤΥΕΤΥΚ 

(αρ. φακ. 11.17.017.01) 

3. Καταγγελία της εταιρείας Παυλίνα Παναγίδου Φαρμακείο Λτδ εναντίον της ΕΤΥΚ και 

ΤΥΕΤΥΚ (αρ. φακ. 11.17.017.02) 

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 
 

Ημερομηνία απόφασης: 30/7/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο των υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υποθέσεων αποτέλεσαν οι καταγγελίες των 

εταιρειών Φαρμακεία Γεωργία Προδρόμου Λτδ (εφεξής η «καταγγέλλουσα 1»), Φαρμακείο Νικόλας 

Σπανός (εφεξής η «καταγγέλλουσα 2») και Παυλίνα Παναγίδου Φαρμακείο Λτδ (εφεξής η 

«καταγγέλλουσα 3») εναντίον της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής η «ΕΤΥΚ») και 

του Ταμείου Υγείας της ΕΤΥΚ (εφεξής το «ΤΥ-ΕΤΥΚ») αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους 

τους παραβάσεις του Νόμου. 

Απόφαση ΕΠΑ 36/2020   
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2.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Στις 20/12/2016 παρελήφθη από την Επιτροπή καταγγελία ημερομηνίας 01/12/2016 από την 

καταγγέλλουσα 1 εναντίον της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ με την οποία καταγγέλλονται 

πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 22/12/2016, εξέτασε την ως άνω καταγγελία και έδωσε 

οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες 

παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία και να καταθέσει σχετικό σημείωμα. 

Στις 03/02/2017, η διευθύντρια της καταγγέλλουσας εταιρείας 1, κα. Προδρόμου, κοινοποίησε επίσης 

στην Επιτροπή επιστολή σχετική με το αντικείμενο της καταγγελίας.  

Στις 02/01/2017 παρελήφθη από την Επιτροπή καταγγελία ημερομηνίας 29/12/2016 από την 

καταγγέλλουσα 2 εναντίον της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ με την οποία καταγγέλλονται 

πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου.   

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 09/01/2017, εξέτασε την εν λόγω καταγγελία και έδωσε 

οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες 

παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία και να καταθέσει σχετικό σημείωμα. 

Στις 27/01/2017, ο διευθυντής της καταγγέλλουσας 2, κος Σπανός, κοινοποίησε επίσης στην 

Επιτροπή επιστολή σχετική με το αντικείμενο της καταγγελίας.  

Στις 10/01/2017 παρελήφθη από την Επιτροπή καταγγελία ημερομηνίας 21/12/2016 από την 

καταγγέλλουσα 3 εναντίον της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ με την οποία καταγγέλλονται 

πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 13/01/2017, εξέτασε την εν λόγω καταγγελία και έδωσε 

οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες 

παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία και να καταθέσει σχετικό σημείωμα. 

Στις 03/02/2017, η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολόγιο προς τις τρεις καταγγέλλουσες εταιρείες. 

Στις 23/2/2017, η καταγγέλλουσα 3 απέστειλε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας 

και στις 24/2/2017 απέστειλαν τις απαντήσεις τους και οι καταγγέλλουσες 1 και 2. 

Στις 14/03/2017, η Υπηρεσία απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο στην ΕΤΥΚ και στο ΤΥ-ΕΤΥΚ 

αναφορικά με έκαστη προαναφερόμενη καταγγελία των καταγγελλουσών εταιρειών. 

Η Υπηρεσία, κατά την ίδια ημερομηνία κατέθεσε σημείωμα στην Επιτροπή, στο οποίο εισηγήθηκε 

όπως οι τρεις υπό αναφορά καταγγελίες συνενωθούν, εφόσον τόσο το αντικείμενο αυτών, όσο και 

τα πρόσωπα εναντίον των οποίων απευθύνονται οι καταγγελίες, ήτοι η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ, ήταν 

τα ίδια.  
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Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 20/03/2017, εξέτασε το σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 14/03/2017 και ομόφωνα έκρινε ότι λόγω της συνάφειας και του πανομοιότυπου 

θέματος των τριών καταγγελιών, από τη συνένωση αυτών προκύπτει σχετικό όφελος των 

εμπλεκόμενων μερών και παράλληλα εξυπηρετείται και η δικαιοσύνη, αποφεύγεται η πολλαπλότητα 

της διαδικασίας και έρευνας, περιορίζονται τα έξοδα και επιταχύνεται η διαδικασία εξέτασης. Η 

Επιτροπή ωστόσο ομόφωνα αποφάσισε, προτού λάβει τη σχετική της απόφαση για συνένωση των 

τριών καταγγελιών, να ρωτηθούν και οι τρείς καταγγέλλουσες κατά πόσο συμφωνούσαν με τη 

συνένωση των εν λόγω καταγγελιών και έδωσε σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία. 

Στις 24/03/2017, η Υπηρεσία απέστειλε στις καταγγέλλουσες εταιρείες επιστολή ως οι οδηγίες της 

Επιτροπής και τις κάλεσε όπως υποβάλουν τις θέσεις τους αναφορικά με το θέμα της συνένωσης 

των καταγγελιών τους.  

Η καταγγέλλουσα εταιρεία 2 με επιστολές της ημερομηνίας 30/03/2017 απάντησε ότι συμφωνεί με 

τη συνένωση της καταγγελίας της, ώστε να διευκολυνθεί και το έργο της Επιτροπής.  

Στις 03/04/2017, ο νομικός εκπρόσωπος της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ απέστειλε επιστολή με την 

οποία αιτήθηκε παράταση για την αποστολή των απαντήσεών τους στο σχετικό ερωτηματολόγιο της 

Υπηρεσίας. Το εν λόγω αίτημα έγινε αποδεκτό και οι καταγγελλόμενοι ενημερώθηκαν σχετικά από 

την Υπηρεσία με επιστολή ημερομηνίας 04/04/2017.  

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 04/04/2017, αφού έλαβε υπόψη τη θετική απάντηση της 

καταγγέλλουσας 2, τα ενώπιόν της δεδομένα και σχετική νομολογία, ομόφωνα αποφάσισε τη 

συνένωση και τη συνεξέταση των ισχυρισμών που περιέχονται στις τρείς καταγγελίες, λόγω της 

συνάφειας και του πανομοιότυπου θέματος αυτών και λόγω του ότι από τη συνένωση αυτών θα 

προκύψει σχετικό όφελος των εμπλεκόμενων μερών και παράλληλα θα εξυπηρετηθεί η δικαιοσύνη, 

θα αποφευχθεί η πολλαπλότητα της διαδικασίας και έρευνας, θα περιοριστούν τα έξοδα και θα 

επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης.  

Στις 07/04/2017, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 απέστειλαν επιστολή προς την Επιτροπή, κατόπιν της 

λήξης της προθεσμίας που τους είχε τεθεί, ότι αποδέχονται το αίτημα για συνένωση των καταγγελιών 

τους. 

Στις 26/04/2017, η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στις καταγγέλλουσες εταιρείες και στους 

καταγγελλόμενους ενημερώνοντας τους σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 

04/04/2017, για συνένωση και συνεξέταση των ισχυρισμών που περιέχονται στις τρείς καταγγελίες. 

Οι καταγγελλόμενοι απέστειλαν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με επιστολή 

ημερομηνίας 28/04/2017. 

Στις 08/09/2017, η ΕΤΥΚ κοινοποίησε στην Υπηρεσία νομοσχέδιο, το οποίο σχετιζόταν, όπως 

ανέφερε, με την παρούσα καταγγελία.  
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Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 19/12/2018, υπό νέα σύνθεσή της, σύμφωνα με το 

διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 24/4/2018 και 

21/5/2018, εξέτασε τον χειρισμό των εν λόγω τριών υποθέσεων. Η Επιτροπή, αφού απεχώρησαν 

όλα τα μέλη της Υπηρεσίας, στην κατ’ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης, σημείωσε ότι, υπό 

προηγούμενή της σύνθεση στις 22/12/2016, στις 9/1/2017 και στις 13/01/2017 ομόφωνα αποφάσισε 

τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις που 

περιέχονται στις τρεις καταγγελίες, ενώ στις 4/4/2017 ομόφωνα αποφάσισε όπως οι τρεις υποθέσεις 

με αρ. φακέλου 11.17.016.15, 11.17.017.01 και 11.17.017.02, συνενωθούν και συνεξεταστούν και 

όπως συνεχίσει κοινή προκαταρκτική έρευνα επί των τριών καταγγελιών, διατηρώντας τους τίτλους 

και τον αριθμό φακέλου και των τριών καταγγελιών ως είχαν. Τα νέα μέλη της Επιτροπής, κ. Άριστος 

Αριστείδου Παλούζας και κ. Πολυνείκης- Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, δήλωσαν ότι είναι πλήρως 

ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης των εν λόγω 

υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων ημερομηνίας 22/12/2016, 9/1/2017, 

13/01/2017 και 4/4/2017 και έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών με αυτές στοιχείων, ιδίως 

τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία και τα έγγραφα αυτών, τα οποία 

είναι αναγκαία για το χειρισμό των υποθέσεων, τη διαμόρφωση γνώμης και άποψης επ’ αυτών και 

τη λήψη αποφάσεων. 

Ο κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας και ο κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, δήλωσαν πως 

συμφωνούν με όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων της 

Επιτροπής ημερομηνίας 22/12/2016, 9/1/2017 και 13/01/2017 και στις οποίες αποφασίσθηκε η 

διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται 

στις καταγγελίες, καθώς και με την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 4/4/2017 με την οποία 

αποφασίσθηκε η συνένωση και συνεξέταση των τριών καταγγελιών και υιοθέτησαν αυτές. 

Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, αφού ολοκλήρωσε τη δέουσα 

προκαταρκτική έρευνα, υπέβαλε ενημερωτικό Σημείωμα στις 20/03/2020.   

H Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15/4/2020 έκρινε ομόφωνα ότι τα ενώπιόν 

της στοιχεία πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω πριν από την οποιαδήποτε τοποθέτησή της και/ή 

λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί της υπόθεσης και ανέβαλε τη συζήτηση της για επόμενη 

συνεδρία.  

H Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 6/5/2020 ομόφωνα έκρινε προκαταρκτικά 

ότι δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε από τις ισχυριζόμενες παραβάσεις του Νόμου και αποφάσισε 

να γνωστοποιήσει στις καταγγέλλουσες τις προκαταρκτικές της θέσεις, δίδοντάς τους τη δυνατότητα, 

εάν το επιθυμούν, να θέσουν εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις τους επ’ αυτών εντός είκοσι 

μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.  

Στις 2/6/2020, οι καταγγέλλουσες ενημερώθηκαν με επιστολή για τις προκαταρκτικές θέσεις της 

Επιτροπής.  
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Στις 22/06/2020, οι καταγγέλλουσες απέστειλαν ηλεκτρονικά μηνύματα με τα οποία αιτήθηκαν 

παράταση για την υποβολή των θέσεων τους επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της 

Επιτροπής.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 23/6/2020 μελέτησε το αίτημα για παράταση της προθεσμίας που 

υποβλήθηκε από τις καταγγέλλουσες εταιρείες και το έκανε αποδεκτό δίδοντάς τους τριάντα ημέρες 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής επιστολής. Οι καταγγέλλουσες εταιρείες 

ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή στις 25/06/2020.  

Η καταγγέλλουσα 2 απέστειλε τις θέσεις της επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της 

Επιτροπής στις 21/07/2020. 

Στις 24/7/2020 παρελήφθη επιστολή από το δικηγόρο των καταγγελλουσών εταιρειών για παράταση 

της προθεσμίας υποβολής των θέσεών τους. 

Οι καταγγέλλουσες 1 και 3, μέσω του δικηγόρου τους, απέστειλαν τις θέσεις τους στις 29/07/2020. 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30/7/2020, αφού μελέτησε 

ενδελεχώς όλα τα ενώπιον της στοιχεία, που βρίσκονται καταχωρισμένα εντός των διοικητικών 

φακέλων των καταγγελιών και τις θέσεις των καταγγελλουσών επί των προκαταρκτικών 

συμπερασμάτων της Επιτροπής, ομόφωνα έλαβε την απόφασή της ως ακολούθως:  

3.  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

3.1 Καταγγέλλουσες εταιρείες/φαρμακεία 

Η καταγγέλλουσα 1 δραστηριοποιείται ως φαρμακείο στη Λεμεσό με την επωνυμία Φαρμακεία 

Γεωργία Προδρόμου Λτδ. Οι επαγγελματικές της δραστηριότητες συνίστανται στην πώληση 

συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και μη φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, όπως επίσης και διαφόρων σχετικών φαρμακευτικών υπηρεσιών.  

Η καταγγέλλουσα 2 δραστηριοποιείται ως φαρμακείο στη Λευκωσία με την επωνυμία Φαρμακείο 

Νικόλας Σπανός Λτδ. Οι επαγγελματικές της δραστηριότητες συνίστανται στην πώληση 

συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και μη φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, όπως επίσης και διαφόρων σχετικών φαρμακευτικών υπηρεσιών. 

Η καταγγέλλουσα 3 δραστηριοποιείται ως φαρμακείο στη Λεμεσό με την επωνυμία Παυλίνα 

Παναγίδου Φαρμακείο Λτδ. Οι επαγγελματικές της δραστηριότητες συνίστανται στην πώληση 

συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. και μη φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, όπως επίσης και διαφόρων σχετικών φαρμακευτικών υπηρεσιών. 

3.2 Καταγγελλόμενη – Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) 

Η ΕΤΥΚ ιδρύθηκε το 1955 και είναι δεόντως εγγεγραμμένη συντεχνία, στην οποία είναι οργανωμένη 

η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων των Τραπεζών στην Κύπρο, καθώς επίσης και οι 

υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων οργανισμών. Η κύρια δραστηριότητα της ΕΤΥΚ είναι 



6 

 

η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών της σαν εργοδοτουμένων και των εργοδοτών τους και 

γενικότερα η βελτίωση των όρων εργοδότησης τους και η προάσπιση των εργασιακών τους 

συμφερόντων μέσα από τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες δράσεις της που 

έχουν ως στόχο να τους προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη που έχουν σχέση με τη σωματική και ψυχική 

τους υγεία. Η ΕΤΥΚ, εκτός από τις συνδικαλιστικές της δραστηριότητες έχει ενεργό συμμετοχή σε 

πολλές άλλες δράσεις που προωθούν το εθνικό συμφέρον και τις κοινωνικές αξίες. Η ΕΤΥΚ είναι 

μέτοχος μειοψηφίας μέσω της εταιρείας Figueras Holdings Ltd στην εταιρεία Sunrise Pharmacy Ltd 

και στο φαρμακείο Vinarsiano Holdings Ltd.  

3.3 Καταγγελλόμενο- Ταμείο Υγείας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΥ-ΕΤΥΚ) 

Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και είναι επίσημα εγγεγραμμένο ως σωματείο 

(αριθμός εγγραφής 2894). Το ΤΥ-ΕΤΥΚ ιδρύθηκε το 2005 μέσα από Συλλογική Σύμβαση της ΕΤΥΚ 

με τον Κυπριακό Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών και προήλθε από την ενοποίηση των επιμέρους 

Ταμείων Υγείας και συγκεκριμένων τραπεζών. Σκοπός του είναι η κάλυψη των εξόδων 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του, καθώς και των εξαρτώμενων τους. Τα μέλη του 

ΤΥ-ΕΤΥΚ, κατ’ ουσία ταυτίζονται με αυτά της ΕΤΥΚ. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι ένας μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός και προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, ειδικότερα αυτών που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.   

4.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Οι καταγγέλλουσες εταιρείες στις καταγγελίες τους επικαλούνται παράβαση του Νόμου, από μέρους 

της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Συγκεκριμένα και στις τρεις καταγγελίες, οι οποίες είναι πανομοιότυπες, 

οι καταγγέλλουσες αναφέρουν τα εξής: «το ΤΥ-ΕΤΥΚ που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 

ασφαλιστικής κάλυψης τραπεζικών υπαλλήλων, φαίνεται ότι παραπέμπει τους ασφαλιζόμενους για 

αγορά συνταγογραφούμενων φαρμάκων, ήτοι τα μέλη της, σε συγκεκριμένα φαρμακεία (και 

ενδεχομένως σε φαρμακείο στο οποίο κατέχει μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της ιδιοκτήτριας 

εταιρείας).» Οι καταγγέλλουσες προσθέτουν ότι: «παράλληλα, το φαρμακείο παρέχει διευκολύνσεις 

και κίνητρα στους ασφαλιζόμενους τραπεζικούς υπαλλήλους, μέσω χαμηλότερων τιμών και μηδαμινό 

χρόνο αναμονής είσπραξης των εξόδων από το Ταμείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας το 

φαρμακείο εισπράττει απευθείας από το Ταμείο χωρίς να χρειαστεί καταχώρηση ξεχωριστής αίτησης 

απαίτησης από τον εργαζόμενο όπως στην περίπτωση που το μέλος του Ταμείου επιθυμεί να 

προμηθευτεί φάρμακα από άλλο φαρμακείο.»   

Συνεπώς, σύμφωνα με τους καταγγελλόμενους: «το ΤΥΕΤΥΚ εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση 

στην αγορά ασφαλιστικής κάλυψης τραπεζικών υπαλλήλων για την ενίσχυση της θέσης του στην 

αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Συνεπακόλουθα, τα άλλα φαρμακεία τίθενται σε 

μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. Περαιτέρω, υπάρχει ουσιαστικά ο αποκλεισμός των άλλων 

φαρμακείων από την παροχή φαρμάκων σε τραπεζικούς υπαλλήλους που είναι όλοι μέλη του ΤΥ-

ΕΤΥΚ.»  
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Περαιτέρω, στην καταγγελία αναφέρεται ότι: «[…] στους τραπεζικούς μέλη του ΤΥΕΤΥΚ και πελάτες 

του φαρμακείου του ΤΥΕΤΥΚ γίνεται έκπτωση 15% ούτως ώστε η τελική τιμή να καλύπτεται πλήρως 

κατά 100% από το Ταμείο, με τον ασφαλιζόμενο να μην χρειάζεται να πληρώσει οτιδήποτε επιπλέον. 

Σε αντίθετη περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος μέλος του ΤΥ-ΕΤΥΚ εξασφαλίσει τα φάρμακα από τρίτο 

φαρμακείο, το Ταμείο καλύπτει μόνο 85% της τιμής με βάση τους Κανονισμούς.» Αυτή η πρακτική 

σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες: «είναι ένα επιπλέον κίνητρο που δίδεται στα μέλη του ΤΥΕΤΥΚ να 

προμηθεύονται όλα τους τα φάρμακα από συγκεκριμένα φαρμακεία και θέτει όλα τα άλλα φαρμακεία 

σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.» 

Οι καταγγέλλουσες καταλήγοντας, αναφέρουν ότι: «το Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ παρέχει 

ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 11,500 τραπεζικούς εργαζόμενους στην Κύπρο. Η παραπομπή αυτών 

σε φαρμακεία της ΕΤΥΚ ή/και συγκεκριμένα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζεται το ΤΥΕΤΥΚ, 

επηρεάζει άμεσα τη θέληση των άλλων φαρμακείων στον ανταγωνισμό, και σαφώς επηρεάζει και τις 

πωλήσεις των ανεξάρτητων φαρμακείων […].» 

5.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ/ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Στο πλαίσιο της όλης εξέτασης των τριών καταγγελιών, η Επιτροπή διεξήλθε με προσοχή το υλικό, 

τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα και 

βρίσκονται καταχωρισμένα εντός των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών και, από τις δηλώσεις 

και τα στοιχεία που απεστάλησαν από τα εμπλεκόμενα μέρη, κατά την προκαταρκτική έρευνα μέσω 

σχετικών ερωτηματολογίων, η Επιτροπή παραθέτει κατωτέρω τα σημαντικότερα στοιχεία που 

λήφθηκαν ξεχωριστά από τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως επίσης και τις σχετικές νομοθεσίες που 

αφορούν τις συνεξετασθείς καταγγελίες.  

5.1 Στοιχεία από τις καταγγέλλουσες εταιρείες φαρμακεία 

Οι καταγγέλλουσες εταιρείες, κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας, απέστειλαν τις  

απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, ημερομηνίας 03/02/2017, στις 23/02/2017 και 

στις 24/02/2017.  Η Επιτροπή παραθέτει συνοπτικά τα κυριότερα σημεία από όσα έχουν καταγράψει 

στις εν λόγω απαντήσεις τους:  

 Αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι: «η 

συμφωνία μεταξύ της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ και των δύο φαρμακείων με τα οποία συνεργάζεται και/ή 

απόφαση της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ (η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση και/ή ένωση 

επιχειρήσεων) να παραπέμπει τα μέλη της σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία που αναφέρονται στην 

εγκύκλιο της και με τα οποία συνεργάζεται, έχει ως αντικείμενο και/ή αποτέλεσμα τη στρέβλωση, 

νόθευση, παρακώλυση του ανταγωνισμού καθότι: (α) καθορίζονται άμεσα τιμές πώλησης των 

φαρμακείων και οι όροι συναλλαγής των μελών της ΕΤΥΚ με τα φαρμακεία, (β) περιορίζουν τη 

διάθεση των φαρμάκων και ελέγχουν την προμήθεια τους, (γ) κατανέμουν τις πηγές προμήθειας 

και αγοράς, (δ) εφαρμόζονται ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές με αποτέλεσμα άλλα 
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φαρμακεία να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.» Πρόσθεσαν δε ότι: «η πρακτική 

του ΤΥΕΤΥΚ και η σύμπραξη με τα δύο συνεργαζόμενα φαρμακεία έχει ως αποτέλεσμα τον 

περιορισμό και τον έλεγχο της διάθεσης των συνταγογραφημένων φαρμάκων και την κατανομή 

των πηγών προμήθειας στην αγορά.»  

 Όσον αφορά το άρθρο 6 του Νόμου, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι η ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην ασφαλιστική κάλυψη των τραπεζικών υπαλλήλων, οι οποίοι ανέρχονται 

γύρω στους 11.500 και ότι: «η κατάχρηση συνίσταται στον αποκλεισμό όλων των φαρμακείων της 

Κύπρου πέραν των δύο «συνεργαζόμενων φαρμακείων» λόγω των κινήτρων και διευκολύνσεων 

που παρέχονται στα μέλη της ΕΤΥΚ να προμηθεύονται με φάρμακα από τα δύο αυτά φαρμακεία.» 

 Περαιτέρω, οι καταγγέλλουσες αναφέρθηκαν στην Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 

14/12/2016 και σημείωσαν ότι: «είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ΕΤΥΚ παραπέμπει τα μέλη της σε δύο 

φαρμακεία, το ένα μάλιστα εντός του Μεγάρου ΕΤΥΚ, με το να παρέχει κίνητρα και/ή διευκολύνσεις 

διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο ότι τα μέλη της θα προμηθεύονται συνταγογραφούμενα και 

επαναλαμβανόμενα φάρμακα από δύο μόνο φαρμακεία και όχι από άλλα.» 

 Συγκεκριμένα, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη Ανακοίνωση 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ, εάν τα μέλη του προμηθεύονται τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα από τα 

ενδεδειγμένα δύο φαρμακεία: «θα είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση […], ενώ αν τα 

προμηθευτούν από «μη συνεργαζόμενα» φαρμακεία θα καλύπτεται μόνο το ποσοστό 60%. 

Περαιτέρω, αν προμηθεύονται φάρμακα από τα δύο αυτά ενδεδειγμένα φαρμακεία θα μπορούν να 

λαμβάνουν ποσότητα για μέχρι και τρείς μήνες.» Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, όσον αφορά τα 

συνταγογραφούμενα φάρμακα, «μπορούν τα μέλη να τα προμηθεύονται από τα δύο ενδεδειγμένα 

φαρμακεία χωρίς καμία επιβάρυνση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία προμηθεύονται τα μέλη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα από άλλα φαρμακεία το ποσοστό κάλυψης είναι 80%». Οι 

καταγγέλλουσες πρόσθεσαν ότι: «[…] οι αιτήσεις απαίτησης (τα πρωτότυπα) παρουσιάζονται 

απευθείας στο φαρμακείο και συνεπώς επιβεβαιώνεται και το ότι δεν χρειάζεται το μέλος της ΕΤΥΚ 

να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση απαίτησης.»  

 Σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, «με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η διάθεση και τεχνολογική 

ανάπτυξη προς ζημία του καταναλωτή (αρ. 6(1)(β)) καθότι με έμμεσο τρόπο υποχρεώνονται τα 

μέλη της ΕΤΥΚ να προμηθεύονται τα φάρμακα τους από δύο μόνο φαρμακεία χωρίς να αφήνουν 

τα άλλα φαρμακεία να ανταγωνιστούν.» 

 Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι εφαρμόζονται ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές, με 

αποτέλεσμα ορισμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των καταγγελλουσών, 

«να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση (αρ. 6(1)(δ)).» Λαμβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερόμενα κίνητρα που λαμβάνουν τα μέλη της ΕΤΥΚ που προμηθεύονται φάρμακα από 

τα δυο ενδεδειγμένα φαρμακεία, είναι η θέση των καταγγελλουσών εταιρειών ότι αποκλείονται 

«από μια αγορά 11.500 προσώπων μελών της ΕΤΥΚ».   
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 Οι καταγγέλλουσες σημείωσαν επίσης ότι: «προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΤΥΚ ότι τελικά 

δεν είναι οι τιμές αλλά το ποσοστό κάλυψης που αποτελεί το πιο σημαντικό κίνητρο καθώς και ο 

χρόνος αναμονής σε περίπτωση που τα μέλη της ΕΤΥΚ προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία.» 

 Η καταγγέλλουσα 2 πρόσθεσε ακόμα ότι: «λόγω της συνεργασίας του ΤΥΕΤΥΚ με συγκεκριμένα 

φαρμακεία, και από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι δεν θα καλύπτονται πλήρως τα μέλη τους 

εάν δεν προμηθεύονται φάρμακα από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία, η Καταγγέλλουσα 

αποκλείστηκε από την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μέλη της ΕΤΥΚ και υπέστη 

και συνεχίζει να υφίσταται οικονομική ζημία.»  

 Οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι αν η ΕΤΥΚ και/ή το ΤΥ-ΕΤΥΚ κατέχουν μετοχές σε συγκεκριμένο 

φαρμακείο, τότε ενδεχομένως να «υπάρχει μόχλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η 

ΕΤΥΚ στην αγορά κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην αγορά των 

φαρμακείων.» Επιπρόσθετα, οι καταγγέλλουσες εταιρείες 1 και 3 σημείωσαν ότι τα δυο φαρμακεία 

στη Λευκωσία που αναφέρονται στην Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14/12/2016, 

«εξυπηρετούν τα μέλη της ΕΤΥΚ σε ολόκληρη την Κύπρο συμπεριλαμβανομένης και της 

Λεμεσού.»   

 Περαιτέρω, οι καταγγέλλουσες σημείωσαν ότι στην περίπτωση που η ΕΤΥΚ και/ή το ΤΥ- ΕΤΥΚ 

συμμετέχουν σε κάποιο από τα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονται και στα οποία 

παραπέμπουν τα μέλη τους, τότε «μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστές καθότι 

δραστηριοποιούνται έμμεσα στην ίδια σχετική αγορά.» 

 Αναφορικά με τους λόγους που οι καταγγέλλουσες θεωρούν ότι τυχόν δραστηριοποίηση του ΤΥ-

ΕΤΥΚ σε φαρμακείο θα επηρεάσει τις δραστηριότητες των φαρμακείων τους ή τον ανταγωνισμό, 

εφόσον στην αγορά δραστηριοποιούνται αρκετές εταιρείες και Συντεχνίες, όπως η ΠΕΟ, η ΣΕΚ 

και η ΔΕΟΚ, αναφέρεται ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο η δραστηριοποίηση της ΕΤΥΚ σε φαρμακείο 

αλλά ο αποκλεισμός των καταγγελλουσών από την παροχή των υπηρεσιών τους στα 11.500 μέλη 

της ΕΤΥΚ. Πρόσθεσαν δε ότι ενδεχόμενα να επηρεάζονται «δυσμενώς στον ανταγωνισμό και από 

τις συντεχνίες οι οποίες έχουν και διαχειρίζονται φαρμακεία εάν εφαρμόζουν και αυτές παρόμοιες 

πολιτικές με την ΕΤΥΚ με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των φαρμακείων».   

 Αναφορικά με τον τρόπο που οι καταγγέλλουσες εταιρείες καθορίζουν τη λιανική τιμή πώλησης 

των φαρμακευτικών σκευασμάτων και το ποσοστό κέρδους τους, σημειώνεται ότι: «οι τιμές των 

φαρμάκων καθορίζονται από το φαρμακοποιό, λαμβάνοντας υπόψη τον τιμοκατάλογο με τις 

μέγιστες τιμές λιανικής πώλησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων ο οποίος είναι ενιαίος για όλα 

τα φαρμακεία όπως καθορίζεται από τον Υπουργό Υγείας με βάση το άρθρο 88 του Περί 

Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 

(Ν. 70(Ι)/2001), ως έχει τροποποιηθεί […]». Επιπλέον, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι «το 

ανώτατο ποσοστό κέρδους για τη λιανική πώληση των φαρμακευτικών σκευασμάτων είναι 37% 
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για φάρμακα η αξία των οποίων δεν ξεπερνά τα €50 και 33% για φάρμακα των οποίων η αξία είναι 

άνω των €50». 

 Όσον αφορά τον τρόπο που οι καταγγέλλουσες εταιρείες καθορίζουν τη λιανική τιμή πώλησης 

των μη φαρμακευτικών σκευασμάτων και το ποσοστό κέρδους τους, σημειώνεται ότι «για τα μη 

φαρμακευτικά σκευάσματα δεν υπάρχουν καθορισμένες τιμές ούτε και καθορισμένο ποσοστό 

κέρδους. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχόμενα να δίδονται κάποιες προτεινόμενες τιμές από τους 

εισαγωγείς των μη φαρμακευτικών σκευασμάτων αλλά σε κάθε περίπτωση η τιμή αποφασίζεται 

από κάθε φαρμακείο ξεχωριστά.» 

 Οι καταγγέλλουσες σημείωσαν ότι ακολουθούν τα Διατάγματα που εκδίδει κατά καιρούς ο 

Υπουργός Υγείας με τα οποία καθορίζει την ανώτερη λιανική τιμή πώλησης. Περαιτέρω, 

αναφορικά με τον έλεγχο που ασκείται για την εφαρμογή των τιμών του Υπουργείου και τις 

κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παρακοής, οι καταγγέλλουσες σημείωσαν την 

απαγόρευση που προνοείται στο άρθρο 86 του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος 

Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν. 70(Ι)/2001), ως έχει τροποποιηθεί. 

Περαιτέρω αναφέρεται ότι, ο έλεγχος ασκείται από το Συμβούλιο των Φαρμάκων σύμφωνα με το 

άρθρο 97 του προαναφερόμενου Νόμου, στο οποίο προβλέπεται η επιβολή διοικητικού 

προστίμου σε παραβάτες.  

 Αναφορικά με την έκπτωση 15% από το φαρμακείο του ΤΥ-ΕΤΥΚ, οι καταγγέλλουσες αναφέρουν 

ότι μετά την καταχώρηση των καταγγελιών τους, έλαβαν γνώση για την Ανακοίνωση του ΤΥ-

ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14.12.2016, στην οποία «ξεκαθαρίζεται ότι αυτό που διαφέρει είναι η διαφορά 

στο ποσοστό κάλυψης όταν το εκάστοτε μέλος του ΤΥΕΤΥΚ προμηθεύεται είτε επαναλαμβανόμενα 

είτε μη επαναλαμβανόμενα φάρμακα από τα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζεται η ΕΤΥΚ». 

 Επιπρόσθετα, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι είναι μέλη-μέτοχοι σε εταιρείες αποθήκες 

φαρμάκων, με την υπεύθυνη του φαρμακείου/καταγγέλλουσα 3 να συμμετέχει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο μιας εξ αυτών των εταιρειών. Σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, οι εν λόγω εταιρείες 

ασχολούνται με την αποθήκευση και τη διανομή των φαρμάκων στα φαρμακεία και δεν 

διαδραματίζουν κανένα ρόλο στην τιμολόγηση των φαρμάκων. Επίσης σημειώνεται ότι: «δεν 

εφαρμόζεται πάντα η αναγραφόμενη ανώτερη λιανική τιμή πώλησης που αναγράφεται στην ετικέτα 

ούτε και υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση το κάθε φάρμακο να πωλείται στην ανώτερη λιανική 

τιμή πώλησης».   

5.2 Στοιχεία από την ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας 

από την Υπηρεσία απέστειλαν τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας ημερομηνίας 

14/3/2017, στις 28/4/2017 και βάσει αυτών που βρίσκονται καταχωρισμένα εντός των διοικητικών 

φακέλων των καταγγελιών σημειώνονται συνοπτικά τα κάτωθι που αναφέρθηκαν: 
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 Η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ αρχικά ανέφεραν ότι οι καταγγελίες εναντίον τους, «είναι παντελώς 

ανυπόστατες και καταχρηστικές και ουσιαστικά αποτελούν προσπάθεια «εκδίκησης» και 

αποπροσανατολισμού για την καταγγελία που έχει λάβει χώρα από την ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

εναντίον του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (εφεξής ο «ΠΦΣ») για τις απαράδεκτες 

πρακτικές και ενέργειες του στον τομέα των φαρμάκων.» 

 Η ΕΤΥΚ ανέφερε ότι συμμετέχει μόνο σε δύο φαρμακεία ως μέτοχος μειοψηφίας, δικαίωμα το 

οποίο έχει κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

ανέφερε ότι δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία ή φαρμακείο. 

 Η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ αρνούνται ότι κατέχουν δεσπόζουσα θέση και σημείωσαν ότι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι και τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ «ΔΕΝ μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστή 

«αγορά» ούτε είναι λογικό να τύχουν τέτοιας μεταχείρισης.» Όπως ανέφεραν, οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι και γενικά τα μέλη της ΕΤΥΚ και τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελούν μέρος του συνόλου 

της κυπριακής κοινωνίας και των καταναλωτών. 

 Η ΕΤΥΚ πρόσθεσε ότι: «τα μέλη της ΕΤΥΚ, στις 28/4/2017 ήταν 9031, αποτελούν λίγο 

περισσότερο από το 1% του συνόλου των καταναλωτών φαρμάκων και αν ακόμα εξυπηρετούνταν 

από ένα και μοναδικό φαρμακείο και πάλι δεν θα είχαν δεσπόζουσα θέση στην αγορά φαρμάκων.» 

 Το ΤΥ-ΕΤΥΚ σημείωσε ότι τα μέλη του την 31/03/2017 ήταν 8,024 και «αν ακόμα εξυπηρετούνταν 

όλα ανεξαιρέτως από την Sunrise και πάλι δεν θα είχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά φαρμάκων.» 

 Περαιτέρω, το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε ότι η διευθέτηση που υπάρχει μεταξύ αυτού και των τριών 

φαρμακείων «(έχουν αυξηθεί τα φαρμακεία σε 3) ήταν και είναι ανοιχτή σε όλα τα φαρμακεία και 

φαρμακοποιούς, να την ασπαστούν και να υιοθετήσουν και τα ίδια δεδομένα συνεργασίας, γεγονός 

που έχει τονιστεί πλειστάκις προς τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο […].» 

 Η ΕΤΥΚ ανέφερε ότι δεν είναι επιχείρηση, «και φυσικά ΔΕΝ «[…] προσπαθούν να ενισχύσουν τη 

θέση τους στην αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων […]». Επίσης σημείωσε ότι, η 

συμμετοχή της σε φαρμακεία σαν μέτοχος μειοψηφίας δεν έχει ως σκοπό το κέρδος, αλλά την 

«παροχή διευκολύνσεων και ωφελημάτων στα μέλη της και κατ’ επέκταση και στο σύνολο των 

συμπολιτών μας.» 

 Το ΤΥ-ΕΤΥΚ σημείωσε ότι δεν είναι επιχείρηση και ούτε προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση του 

στην αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ πρόσθεσε ότι λαμβάνει 

υπόψη το κοινό συμφέρον και πως σκοπός του δεν είναι το κέρδος, αλλά η «παροχή 

διευκολύνσεων και ωφελημάτων στα μέλη του […].» 

 Επίσης, η ΕΤΥΚ ανέφερε πως στις καταγγελίες εναντίον της περιέχονται πολλές ανακρίβειες και 

σημείωσε ότι: «[…] δεν έχει καμία συμφωνία και ούτε συνεργάζεται με οιοδήποτε φαρμακείο. Δεν 

έχει κυκλοφορήσει καμία εγκύκλιο της προς τα μέλη της για τα θέματα που αναφέρονται στην 



12 

 

καταγγελία. Η ΕΤΥΚ, όπως εξηγείται και όπως είναι σε όλους γνωστό, δεν είναι επιχείρηση αλλά 

συνδικαλιστική οργάνωση. Τα μέλη της ΕΤΥΚ είναι ελεύθερα να προμηθεύονται τα φάρμακα τους 

από οπουδήποτε επιθυμούν.» 

 Το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε και αυτό πως στις καταγγελίες εναντίον του περιέχονται πολλές ανακρίβειες 

και σημείωσε ότι: «[…] δεν προσφέρει ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη σε όλους 

ανεξαιρέτως τους τραπεζικούς υπαλλήλους της Κύπρου […]. Δεν συμμετέχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο καμίας εταιρείας- ιδιοκτήτριας φαρμακείου και αυτό μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από 

οποιονδήποτε. Δεν παρέχει διευκολύνσεις στους τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά στα μέλη του και 

δεν είναι όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι μέλη του. Η έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών του είναι 

στόχος του και απαίτηση των μελών του και δεν μπορεί να καταγγέλλεται γι’ αυτό.»  

 Επιπλέον, το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε ότι: «τα μέλη του μπορούν να αγοράζουν φάρμακα από 

οπουδήποτε θέλουν, αλλά για τα φάρμακα που παρέχονται από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία η 

οφειλή διευθετείται απευθείας από το ΤΥ-ΕΤΥΚ και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει οικονομική 

επιβάρυνση του μέλους.»   

 Αναφορικά με την Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14/12/2016 που αναφέρουν οι 

καταγγέλλουσες εταιρείες, το ΤΥ-ΕΤΥΚ σημείωσε ότι: «[…] προσφέραμε και προσφέρουμε την 

ίδια διευθέτηση σε όλα τα φαρμακεία και αυτό είναι γνωστό προς τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό 

Σύλλογο. Παρόμοιες διαδικασίες απευθείας διακανονισμού για παροχή υπηρεσιών υφίστανται και 

με άλλες επαγγελματικές ομάδες (κλινικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα κλπ) και μάλιστα με 

μεγαλύτερες εκπτώσεις χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα.» 

 Το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε ότι τα μέλη του που βρίσκονται σε άλλες επαρχίες εκτός της Λευκωσίας, 

μπορούν να εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία στη Λευκωσία με τα οποία συνεργάζεται. 

Πρόσθεσε δε πως «σκοπός του ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι να προχωρήσει, σε Παγκύπρια βάση, με 

παρόμοιες συνεργασίες αφού, ως γνωστό, η μορφή αυτή συνεργασίας είναι ανοιχτή σε όλα τα 

φαρμακεία και φαρμακοποιούς Παγκυπρίως.»  

 Αναφορικά με το σκοπό της συνεργασίας του ΤΥ-ΕΤΥΚ με τα δύο φαρμακεία στη Λευκωσία, το 

ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε ότι οι εν λόγω συνεργασίες εξοικονομούν τους πόρους του Ταμείου για τη 

διασφάλιση της προσφοράς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του και στις οικογένειες 

τους. Επιπρόσθετα, η ΕΤΥΚ και το ΤΥΕΤΚ ανέφεραν ότι στόχος τους είναι η βελτίωση της 

ευημερίας των μελών τους, αλλά και του κοινωνικού συμφέροντος και πρόσθεσαν δεν μπορούν 

να ανεχθούν: «την υπερβολική κερδοσκοπία εις βάρος τους και κατά συνέπεια εις βάρος του 

συνόλου των συμπολιτών μας. Αυτό θα επιτευχθεί με την μείωση των ψηλών τιμών των φαρμάκων 

σε φυσιολογικά επίπεδα αφού αποτελεί καθολική διαπίστωση ότι τα φάρμακα στην Κύπρο είναι σε 

διπλάσια ή και τριπλάσια τιμή απ’ ότι την Ελλάδα και διεθνώς. […].»  
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 Περαιτέρω, αναφορικά με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών εταιρειών ότι η ΕΤΥΚ κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην 

αγορά των φαρμακείων, η ΕΤΥΚ ανέφερε ότι «[…] δεν παρέχει κάλυψη εξόδων φαρμακευτικής 

περίθαλψης αλλά μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις της ΕΤΥΚ με Εργοδότες του χώρου της, 

μεγάλος αριθμός μελών της καλύπτονται από το ΤΥΕΤΥΚ. Ένας άλλος μεγάλος αριθμός 

καλύπτεται από ασφαλιστικά σχέδια και ασφαλιστικά ταμεία […] και επομένως είναι αδιανόητο να 

μιλάμε καν για συμμετοχή της ΕΤΥΚ στον τομέα αυτό, πόσο μάλλον να γίνεται αναφορά και για 

δεσπόζουσα θέση. Επιπρόσθετα δεν είναι δυνατόν να αναφερθούμε σε μερίδια αγοράς της ΕΤΥΚ, 

αφού όπως έχουμε εξηγήσει η ΕΤΥΚ έχει μόνο συμμετοχή μειοψηφίας σε δύο φαρμακεία.» 

 Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αναφορικά με τους ίδιους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών εταιρειών, ήτοι ότι 

κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της, 

ανέφερε πως τα μέλη του, «αποτελούν σε ποσοστό λιγότερο του 2% των καταναλωτών της 

αγοράς φαρμάκων. Επίσης οι αγορές φαρμάκων από το ΤΥΕΤΥΚ αντιπροσωπεύουν λίγο 

περισσότερο του 1% της αγοράς […]». Προσθέτει δε ότι: «το μερίδιο σε ποσά στην αγορά του 

ΤΥΕΤΥΚ υπολογίζεται λίγο περισσότερο του 1%, […], με βάση στοιχεία μας που αφορούν το έτος 

2016, σε σχέση με το ετήσιο συνολικό κόστος προμήθειας των φαρμάκων που ανέρχεται στα 

€211εκ. περίπου όπως αναφέρεται και στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας του κράτους. Με 

βάση τα στοιχεία του ΤΥΕΤΥΚ στα 3 συνεργαζόμενα φαρμακεία έχει διοχετευτεί λιγότερο του 

0.5%.» 

 Αναφορικά με το κατά πόσο τα μέλη της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν την παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες εκτός του 

ΤΥ-ΕΤΥΚ, η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ απάντησαν θετικά, χωρίς όμως να είναι σε θέση να 

παραθέσουν με λεπτομέρεια τις καλύψεις που παρέχουν άλλα σχέδια ιατροφαρμακευτικής 

κάλυψης.  

 Όσον αφορά τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφεραν ότι οι εν 

λόγω συντεχνίες διατηρούν δικά τους φαρμακεία, τα οποία παρέχουν μεγάλη έκπτωση μόνο στα 

μέλη τους και όχι σε όλους τους πελάτες τους. Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι οι εν λόγω συντεχνίες 

διατηρούν συμφωνίες και με άλλα φαρμακεία για προμήθεια φαρμάκων με συγκεκριμένη 

έκπτωση προς τα μέλη τους. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ σημείωσε ότι αυτό που επιδιώκει είναι το ίδιο, δηλαδή 

να προσφέρει φάρμακα στα μέλη του με έκπτωση και ως εκ τούτου, «δεν είναι δυνατόν να γίνεται 

προσπάθεια παρουσίασης του ΤΥΕΤΥΚ ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση ενώ οι άλλες συντεχνίες 

[…] με δεκαπλάσια μέλη και κατά συνέπεια με δεκαπλάσιο κύκλο εργασιών, να λειτουργούν με 

παρόμοιο τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα.» Ταυτόχρονα, η ΕΤΥΚ πρόσθεσε και αυτή ότι όσον 

αφορά τις εν λόγω συντεχνίες, «δεν γίνεται αναφορά για καμία δεσπόζουσα θέση ή και μερίδια 

αγοράς την στιγμή που η ΕΤΥΚ το μόνο που έκανε είναι αυτό που επιτρέπεται σε όλα τα φυσικά 

και νομικά πρόσωπα, δηλαδή να είναι μέτοχος μειοψηφίας σε δύο φαρμακεία.» 
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 Η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφεραν ότι εδώ και πολλά χρόνια η ΕΤΥΚ έχει ζητήσει την 

τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που αφορά το θέμα της ιδιοκτησίας και της άδειας 

λειτουργίας ενός φαρμακείου, ως έχουν πράξει οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, έτσι ώστε να 

δοθεί και στην ίδια η δυνατότητα να λειτουργεί φαρμακεία προς εξυπηρέτηση των μελών της. 

Προς το σκοπό αυτό, η ΕΤΥΚ προέβη σε αρκετές ενέργειες, ήτοι, αιτήματα προς την κυβέρνηση 

και τη βουλή, συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, πολιτικά κόμματα, βουλευτές και 

αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας και επισύναψαν σχετική αλληλογραφία προς απόδειξη 

των ισχυρισμών της.  

 Όπως αναφέρθηκε, η μη συμπερίληψη της ETYK στο Άρθρο 16(1)(β) του περί Φαρμακευτικής 

και Δηλητηρίων Νόμου, Κεφ. 254 και η ουσιαστική διαφορετική μεταχείριση της από τις Συντεχνίες 

ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παραβιάζει την αρχή της ισότητας και κανένας λόγος δεν μπορεί να 

ευσταθεί για αυτή τη διαφορετική και άνιση μεταχείριση. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι αυτή η άνιση 

μεταχείριση: «απολήγει και σε παραβίαση των αρχών του ανταγωνισμού εις βάρος της 

Συνδικαλιστικής Οργάνωσης ΕΤΥΚ αφού δεν μπορεί να προσδώσει τα ίδια ωφελήματα στα μέλη 

της, ως οι άλλες 3 προαναφερόμενες συντεχνίες. Ουσιαστικά ενώ οι 3 προαναφερόμενες 

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις μπορούν μέσω των φαρμακείων τους να παρέχουν στα μέλη τους 

φάρμακα σε πολύ χαμηλή τιμή, ουσιαστικά χωρίς κέρδος για τις ίδιες ή με ελάχιστο κέρδος, η 

ΕΤΥΚ και τα μέλη της αναγκάζονται να αγοράζουν φάρμακα από την αγορά-υφιστάμενα 

φαρμακεία καταβάλλοντας πολύ πιο ψηλές τιμές.» 

 Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ, μόλις ιδρύθηκε το ΤΥ-ΕΤΥΚ περί το 2005, 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον ΠΦΣ με σκοπό τη μεταξύ τους συνεργασία, όμως όπως 

αναφέρθηκε, ο ΠΦΣ ήταν καθόλα αρνητικός και δεν ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει στα μέλη 

της ΕΤΥΚ ούτε καν την έκπτωση που έκανε σε άλλους Οργανισμούς. Έκτοτε, σύμφωνα με την 

ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι αντιμέτωποι με την αρνητική στάση του ΠΦΣ, ο οποίος απέκλεισε 

την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας, επικαλούμενος το μικρό περιθώριο κέρδους που 

είχαν τα φαρμακεία. Μετά τη συμμετοχή της ΕΤΥΚ στην εταιρεία SUNRISE PHARMACY LTD, 

σημειώνεται ότι ο ΠΦΣ επιδίωξε συνάντηση, με στόχο την αποχώρηση της ΕΤΥΚ από το 

φαρμακείο στο οποίο έχει συμμετοχή και πρότεινε όπως δίνεται έκπτωση 5% στα μέλη της ΕΤΥΚ, 

όμως αυτή η πρόταση του ΠΦΣ δεν έγινε αποδεκτή.  

6. ΓΡΑΠΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

6.1 Γραπτές θέσεις καταγγέλλουσας 2 επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της 

Επιτροπής 

Η καταγγέλλουσα 2 απέστειλε στις 21/7/2020 τις θέσεις της επί των προκαταρκτικών 

συμπερασμάτων της Επιτροπής ημερομηνίας 6/5/2020, τα οποία είχαν εν τω μεταξύ κοινοποιηθεί 
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στην καταγγέλλουσα με επιστολή ημερομηνίας 2/6/2020. Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις εν 

λόγω θέσεις της καταγγέλλουσας 2 και τις παραθέτει κατωτέρω: 

Η καταγγέλλουσα 2 επεσήμανε καταρχάς τη διαφωνία της με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της 

Επιτροπής σε σχέση με την ανάλυση και εφαρμογή των άρθρων 3 και 6 του περί Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμου. Συγκεκριμένα, εμμένει στη θέση της «ότι η ΕΤΥΚ και το Ταμείο Υγείας αυτής, 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής 

κάλυψης σε όλους τους τραπεζικούς υπαλλήλους της Κύπρου».  

Στη συνέχεια σημείωσε την παραδοχή των καταγγελλόμενων, σε σχέση με την ανακοίνωση 

ημερομηνίας 14/12/2016 στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στα μέλη, σε σχέση με φάρμακα που 

προμηθεύονται από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία και τη μηδενική επιβάρυνση που δυνατόν να 

έχουν, αφού η εν λόγω παραδοχή υποστηρίζει τον ισχυρισμό της ότι οι καταγγελλόμενες 

«προβαίνουν σε παραπομπή των μελών τους και παρότρυνση τους να προμηθεύονται τα φάρμακα 

τους από συγκεκριμένα φαρμακεία παρέχοντας τους έτσι διάφορα κίνητρα και/ή διευκολύνσεις». Ως 

αποτέλεσμα των εν λόγω κινήτρων, διευκολύνσεων και προτροπής των τραπεζικών υπαλλήλων – 

μελών άλλα φαρμακεία αποκλείονται κατά τρόπο αντί-ανταγωνιστικό και τίθενται σε μειονεκτική στον 

ανταγωνισμό θέση. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέλη και τα εγγεγραμμένα φαρμακεία που ίσχυαν κατά 

το έτος 2017, ως αυτά αναφέρονται στην επιστολή της Υπηρεσίας ημερομηνίας 2/6/2020, καταλήγει 

στο ίδιο συμπέρασμα, καθώς «στα δύο συνεργαζόμενα φαρμακεία αντιστοιχούσαν 4012 μέλη, ενώ 

χωρίς την εν λόγω προτροπή και/ή παροχή κινήτρων από τις καταγγελλόμενες, στα 750 

εγγεγραμμένα φαρμακεία αντιστοιχούσαν 10 μέλη».  

Η καταγγέλλουσα 2, επίσης, απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της ΕΤΥΚ, ως αναφέρεται 

στη σελίδα 12 της επιστολής της Υπηρεσίας ημερομηνίας 2/6/2020 «ότι δηλαδή τα μέλη της 

αποτελούν λίγο περισσότερο από το 1% του συνόλου των καταναλωτών». Θέση της καταγγέλλουσας 

2 «είναι ότι ο ανταγωνισμός συνεχίζει να υφίσταται σε σχέση με τα μέλη των καταγγελλόμενων και 

τούτο διότι η συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών φαρμάκων συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τα ίδια τα μέλη 

αλλά και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας εκάστου τραπεζικού υπαλλήλου».  

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι «Το ΤΥΕΤΥΚ, με δεδομένο ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 

ασφαλιστικής κάλυψης τραπεζικών υπαλλήλων, και με δεδομένο ότι ελάχιστοι υπάλληλοι δεν 

αποτίθενται στην ΤΥΕΤΥΚ και συνεργάζονται με άλλες ασφαλιστικές,  παραπέμπει τους 

ασφαλισμένους, ως η ίδια παραδέχεται, για αγορά συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων 

φαρμάκων, σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα φαρμακεία.   

Παράλληλα, τα συνεργαζόμενα φαρμακεία, ως πάλι παραδέχονται οι καταγγελλόμενες, παρέχουν 

διευκολύνσεις και κίνητρα στους ασφαλιζόμενους τραπεζικούς υπαλλήλους, μέσω χαμηλότερων 

τιμών και μηδαμινό χρόνο αναμονής είσπραξης των εξόδων από το Ταμείο, καθώς σύμφωνα με 

πληροφορίες μας το φαρμακείο εισπράττει απευθείας από το Ταμείο χωρίς να χρειαστεί καταχώρηση 
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ξεχωριστής αίτησης απαίτησης από τον εργαζόμενο, όπως στην περίπτωση που το μέλος του 

Ταμείου επιθυμεί να προμηθευτεί φάρμακα από άλλο φαρμακείο.» 

Ως έχει αναλυθεί, η καταγγέλλουσα 2 εμμένει στον ισχυρισμό της, «ότι σε σχέση με το άρθρο 3 του 

Νόμου, η συμφωνία μεταξύ των καταγγελλόμενων και των συνεργαζόμενων φαρμακείων, έχει ως 

αντικείμενο και/ή ως επακόλουθο τη στρέβλωση και παρακώλυση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

εγγεγραμμένων φαρμακείων».  

Επιπλέον, σε σχέση με την παράβαση του άρθρου 6 του Νόμου, εμμένει στους ισχυρισμούς της και 

επαναλαμβάνει «ότι οι καταγγελλόμενοι ασκούν οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς μπορούν να 

θεωρηθούν ως επιχείρηση.  

Πρόσθετα, η κατάχρηση από τους καταγγελλόμενους συνίσταται στον αποκλεισμό όλων των 

εγγεγραμμένων φαρμακείων της Κύπρου και η προώθηση των μελών τους στα συνεργαζόμενα 

φαρμακεία μέσω κινήτρων και διευκολύνσεων χρηματικής ή/και άλλης παρόμοιας φύσης.  

Το γεγονός αυτό γίνεται παραδεκτό από τους καταγγελλόμενους, αφού πράγματι γίνεται παρότρυνση 

των μελών τους για προμήθεια των επαναλαμβανόμενων και/ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία για τα οποία δεν θα υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση.  

Δεδομένων λοιπόν των κινήτρων που δίδονται στα μέλη των καταγγελλόμενων, η καταγγέλλουσα 

αποκλείεται από μια αγορά 11.500 τραπεζικών υπαλλήλων.»  

Περαιτέρω, η καταγγέλλουσα 2 διευκρινίζει «ότι η ανοικτή πρόσκληση προς όλα τα φαρμακεία ως 

ισχυρίζονται οι καταγγελλόμενες, για να ασπασθούν τη διευθέτηση που υπάρχει ήδη με τα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία, είναι άτοπη και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα», διότι «για να 

μπορεί ένα δεόντως εγγεγραμμένο φαρμακείο να ενταχθεί σε μια τέτοια συμφωνία ή/και διευθέτηση 

σε σχέση με παροχή διευκολύνσεων σε ότι αφορά την αγορά φαρμάκων, θα πρέπει πρώτα να τύχει 

της έγκρισης του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου». Όμως, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει «εάν 

για τα συνεργαζόμενα φαρμακεία έχουν δοθεί τέτοιες εγκρίσεις ή σε περίπτωση μη λήψης έγκρισης, 

να έχουν κινηθεί πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των συνεργαζόμενων φαρμακείων».  

Καταληκτικά, επισημαίνει ότι «σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας τα όσα έχουμε εκθέσει στα πλαίσια 

της καταγγελίας μας, θεωρούμε ότι στοιχειοθετείτε ότι οι καταγγελλόμενοι κατέχουν δεσπόζουσα θέση 

στην αγορά παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Παραμένει η θέση μας ότι, οι τραπεζικοί υπάλληλοι αποτελούν μια μεγάλη αριθμητικά ομάδα ατόμων, 

και με δεδομένο τούτο οι καταγγελλόμενοι δια των πράξεων τους παραβιάζουν τον περί Προστασίας 

του Ανταγωνισμού Νόμο.»  
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6.2 Γραπτές θέσεις καταγγελλουσών 1 και 3 επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων 

της Επιτροπής 

Οι καταγγέλλουσες 1 και 3, μέσω του δικηγόρου τους, απέστειλαν στις 29/07/2020 τις θέσεις τους 

επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής ημερομηνίας 6/5/2020, τα οποία είχαν εν 

τω μεταξύ κοινοποιηθεί στις καταγγέλλουσες 1 και 3 με επιστολή ημερομηνίας 2/6/2020. Η Επιτροπή 

μελέτησε ενδελεχώς τις εν λόγω θέσεις των καταγγελλουσών 1 και 3 και τις παραθέτει κατωτέρω: 

Αναφορικά με τη σχετική Αγορά προϊόντος/Υπηρεσίας, καταρχάς, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 

σημειώνουν ότι δεν διαφωνούν «με τον καθορισμό της σχετικής αγοράς της υπηρεσίας που 

παρέχεται, εξάλλου ο τρόπος που η Επιτροπή καθόρισε τη σχετική αγορά προϊόντος φαίνεται να 

βρίσκεται σε συμφωνία με τον καθορισμό της σχετικής αγοράς που έγινε από τις Καταγγέλλουσες 

στην Καταγγελία». Διαφωνούν «σχετικά με τα πρόσωπα για τα οποία προορίζονται οι υπηρεσίες 

αυτές. Θεωρούμε πως έπρεπε να καθοριστεί κατά πιο στενό τρόπο η σχετική αγορά της παροχής 

υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης ούτως ώστε να περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών 

φαρμακευτικής κάλυψης προς τα μέλη της ΕΤΥΚ / ΤΥΕΤΥΚ. Εν ολίγοις, έπρεπε να καθοριστεί ως η 

σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης στα μέλη της ΕΤΥΚ παρά η 

φαρμακευτική κάλυψη γενικότερα, καθότι όπως και η ίδια η Επιτροπή επισημαίνει αυτές οι υπηρεσίες 

προσφέρονται αποκλειστικά στα μέλη τους και όχι στο ευρύ κοινό (για παράδειγμα στην σελ. 24, 

τέταρτη παράγραφος των προκαταρκτικών παρατηρήσεων της Επιτροπής). 

Ο λόγος είναι επειδή σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον 

ορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού Δικαίου του Ανταγωνισμού (97/C 372/03), 

η αγορά προϊόντος ορίζεται ως εξής: 

«Η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι 

δυνατόν να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των 

χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται.»». 

Στην προκείμενη περίπτωση, οι  καταγγέλλουσες 1 και 3 ισχυρίζονται ότι «στο πλαίσιο της αγοράς 

της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης, ο καταναλωτής είναι το μέλος της ΕΤΥΚ και ο 

καταναλωτής δεν θεωρεί ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να υποκατασταθεί από την φαρμακευτικής 

κάλυψη που προσφέρει π.χ. μια ασφαλιστική εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση από τα προκαταρκτικά 

συμπεράσματα της Επιτροπής δεν φαίνεται να ερωτήθηκε ο καταναλωτής εν προκειμένω για το ποιες 

υπηρεσίες θεωρεί εναλλάξιμες. Δεν φαίνεται να υποβλήθηκε το ερώτημα στα μέλη της ΕΤΥΚ / 

ΤΥΕΤΥΚ εάν θεωρεί τη φαρμακευτική κάλυψη που του παρέχει η ΕΤΥΚ εναλλάξιμη με αυτές μιας 

ασφαλιστικής εταιρείας. 

Ο καταναλωτής στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να είναι προκαθορισμένος και συνεπώς σε μια 

ανάλυση υποκατάστασης από πλευράς της ζήτησης ακόμα και αν υπάρξει κάποια μικρή αλλά 

σταθερή διακύμανση της τιμής (SSNIP test), δεν θα υπάρξει μεταστροφή σε άλλη υπηρεσία ή σε 
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άλλον πάροχο. Συνεπακόλουθα, η αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων προς τα μέλη της ΕΤΥΚ / ΤΥΕΤΥΚ είναι 

η μοναδική πηγή προμήθειας του καταναλωτή που δεν μπορεί να είναι άλλος από το μέλος της ΕΤΥΚ 

/ ΤΥΕΤΥΚ. 

Σχετική είναι η παράγραφος 13 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έμφαση είναι δική 

μας): «Βασικά, ο καθορισμός της αγοράς συνίσταται στον εντοπισμό των πραγματικών εναλλακτικών 

πηγών προμήθειας για τους πελάτες των εν λόγω επιχειρήσεων, τόσο από την άποψη των προϊόντων 

ή των υπηρεσιών όσο και από την άποψη της γεωγραφικής θέσης των προμηθευτών.». 

Ως έχει αναλυθεί, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 εισηγούνται «ότι, όσον αφορά το ΤΥΕΤΥΚ (αν και όπως 

θα αναφερθεί ακολούθως πρέπει να θεωρούνται μια ενιαία οικονομική οντότητα με την ΕΤΥΚ) η 

σχετική αγορά προϊόντος είναι: η παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων στα μέλη του ΤΥΕΤΥΚ. 

Σε σχέση με τη δομή της αγοράς, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 δεν συμφωνούν με τον τρόπο που η 

Επιτροπή προβαίνει στην ανάλυση της δομής της αγοράς δεδομένων των όσων προαναφέρθηκαν, 

καθώς «η Επιτροπή αφενός προβαίνει στη διάκριση μεταξύ της «γενικής αγοράς της παροχής 

υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης» και των συντεχνιών οι οποίες παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες 

μόνο στα μέλη τους σε αντίθεση με το ευρύ κοινό. 

Αφετέρου δε, θεωρεί τις ασφαλιστικές εταιρείες ως ανταγωνιστές των συντεχνιών, πράγμα το οποίο, 

όπως προαναφέρθηκε, δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και ως εκ τούτου 

αποτελεί πλάνη περί τα πράγματα.» 

Περαιτέρω, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 παρατηρούν ότι στη «δεύτερη παράγραφο της σελίδας 36 των 

προκαταρκτικών συμπερασμάτων στην οποία καταγράφονται οι αριθμοί των μελών της ΕΤΥΚ και του 

ΤΥΕΤΥΚ και ακολούθως συμπεραίνει πως αντιπροσωπεύουν περί το 7.3% της αγοράς, η Επιτροπή 

φαίνεται να μην υπολόγισε των αριθμό των εξαρτωμένων των μελών του ΤΥΕΤΥΚ πράγμα το οποίο 

είναι πολύ σημαντικό δεδομένου ότι μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να κατανοήσει κάποιος τις 

πραγματικές επιπτώσεις στην αγορά. Αυτό, παρά το γεγονός ότι στη σελίδα 23 των συμπερασμάτων 

της Επιτροπής αναφέρει τα εξής: 

«Το δε ΤΥ-ΕΤΥΚ, όπως προαναφέρθηκε, επιτελεί κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης των μελών του, καθώς και των εξαρτωμένων τους, ενώ τα μέλη του ταυτίζονται με αυτά 

της ΕΤΥΚ.». 

Οι Καταγγέλλουσες 1 και 3 καταλήγουν ότι αποκλείονται κατά τρόπο αντί-ανταγωνιστικό από μια 

αγορά στην οποία υπάρχουν περίπου 25,000 καταναλωτές καθώς, ως ισχυρίζονται, εάν υπολογιστεί 

ο αριθμός των εξαρτωμένων των μελών του ΤΥΕΤΥΚ (σύζυγοι και τέκνα) ενδεχόμενα ο αριθμός των 

προσώπων στα οποία παρέχει υπηρεσίες φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων το ΤΥΕΤΥΚ να τριπλασιαστεί. Συνεπώς, εισηγούνται ότι η 



19 

 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει αυτό το ερώτημα προς την ΕΤΥΚ / ΤΥΕΤΥΚ για να είναι σε θέση 

να καταλάβει το πραγματικό μέγεθος της αγοράς. 

Οι καταγγέλλουσες 1 και 3 συμφωνούν με τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι «επηρεάζονται άμεσα 

και/ή έμμεσα από τις εν λόγω ενέργειες της ΕΤΥΚ και του ΤΥΕΤΥΚ και συνεπώς έχουν έννομο 

συμφέρον να προβούν στην Καταγγελία.» 

Σε σχέση με τις κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις του Νόμου οι Καταγγέλλουσες 1 και 3 επισημαίνουν ότι 

επαναλαμβάνουν τα όσα αναφέρουν στις καταγγελίες τους καθώς και στις απαντήσεις τους στα 

ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας και σημειώνουν ότι «θεωρούν την ΕΤΥΚ και το ΤΥΕΤΥΚ το ένα και 

το αυτό για σκοπούς εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού (single economic unit). Το ΤΥΕΤΥΚ 

αποτελεί το Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ και στην ουσία τα μέλη του ταυτίζονται με αυτά της ΕΤΥΚ (όπως 

διαπιστώνει και η Επιτροπή στη σελ. 6 των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της). Περαιτέρω, το 

γεγονός ότι η ΕΤΥΚ κατέχει μετοχές σε φαρμακεία στα οποία παραπέμπονται τα μέλη του ΤΥΕΤΥΚ 

αποτελεί απόδειξη του ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια οικονομική οντότητα.». 

Αναφορικά με το άρθρο 3 του Νόμου, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 ισχυρίζονται ότι «η συμφωνία μεταξύ 

της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ και των δύο φαρμακείων με τα οποία συνεργάζεται (και στα οποία κατέχει μετοχές 

και τα μέλη τους συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τους) και/ή απόφαση της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ (η 

οποία μπορεί θεωρηθεί ως επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων) να παραπέμπει τα μέλη της σε 

δύο συγκεκριμένα φαρμακεία που αναφέρονται στην εγκύκλιο της και με τα οποία συνεργάζεται, έχει 

ως αντικείμενο και/ή αποτέλεσμα την στρέβλωση, νόθευση, παρακώλυση του ανταγωνισμού καθότι: 

(α) καθορίζονται άμεσα τιμές πώλησης των φαρμακείων και οι όροι συναλλαγής των μελών της ΕΤΥΚ 

με τα φαρμακεία, 

(β) περιορίζουν τη διάθεση των φαρμάκων και ελέγχουν την προμήθεια τους, 

(γ) κατανέμουν τις πηγές προμήθειας και αγοράς, 

(δ) εφαρμόζονται ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές με αποτέλεσμα άλλα φαρμακεία να 

τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η πρακτική των ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ και η σύμπραξη με τα δύο 

συνεργαζόμενα φαρμακεία έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και τον έλεγχο της διάθεσης των 

συνταγογραφημένων φαρμάκων και την κατανομή των πηγών προμήθειας στην αγορά. Δηλαδή το 

ΤΥΕΤΥΚ κατευθύνει τα μέλη του σε φαρμακεία στα οποία κατέχει μετοχές η ΕΤΥΚ και μέλη της 

συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών που διαχειρίζονται τα φαρμακεία. Ως 

αποτέλεσμα, τα άλλα φαρμακεία συμπεριλαμβανομένων των Καταγγελλουσών δεν είναι σε θέση να 

ανταγωνιστούν ή να κερδίσουν τον πελάτη επειδή έχουν πιο χαμηλές τιμές ή προσφέρουν πιο ψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών.» 
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Ως προς το άρθρο 6 του Νόμου, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 σημειώνουν ότι η ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ ασκεί 

οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση.  

Προσθέτουν ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι η ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στην παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων των τραπεζικών υπαλλήλων, οι οποίοι αριθμούν περίπου στις 

10,000. Ακολούθως σημειώνουν ότι «η κατάχρηση συνίσταται στον αποκλεισμό όλων των 

φαρμακείων της Κύπρου πέραν των δύο «συνεργαζόμενων φαρμακείων» λόγω των κινήτρων και 

διευκολύνσεων που παρέχονται στα μέλη της ΕΤΥΚ (που ταυτίζονται με αυτά του ΤΥΕΤΥΚ) να 

προμηθεύονται με φάρμακα από τα δύο αυτά φαρμακεία» και απόδειξη αποτελεί η Ανακοίνωση του 

ΤΥΕΤΥΚ ημερομηνίας 21/12/2016. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Ανακοίνωση, όπως επεξηγούν, αναφέρει σχετικά με τα επαναλαμβανόμενα 

και συνταγογραφημένα φάρμακα, ότι μπορούν να τα προμηθευτούν από τα ενδεδειγμένα από αυτήν 

φαρμακεία χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ενώ αν τα προμηθευτούν από μη συνεργαζόμενα 

φαρμακεία το ποσοστό κάλυψης είναι 60% για τα επαναλαμβανόμενα και 80% για τα 

συνταγογραφημένα. Επιπλέον, αν προμηθεύονται τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα «από τα δύο 

αυτά ενδεδειγμένα φαρμακεία θα μπορούν να λαμβάνουν ποσότητα για μέχρι και τρεις μήνες». 

Σημείωσαν, περαιτέρω, ότι το ένα εκ των δύο φαρμακείων βρίσκεται εντός του Μεγάρου ΕΤΥΚ και 

η αλλαγή στο ποσοστό κάλυψης σε 80% τέθηκε σε ισχύ από την 01/01/2017. 

Περαιτέρω, θεωρούν ότι επιπρόσθετο κίνητρο για τα μέλη της ΕΤΥΚ να προμηθεύονται όλες τις 

ανάγκες τους από τα συγκεκριμένα δύο φαρμακεία αποτελεί το γεγονός, ως προκύπτει από την εν 

λόγω Ανακοίνωση, «ότι οι αιτήσεις απαίτησης (τα πρωτότυπα) παρουσιάζονται απευθείας στο 

φαρμακείο και συνεπώς επιβεβαιώνεται και το ότι δεν χρειάζεται το μέλος της ΕΤΥΚ να υποβάλει 

ξεχωριστή αίτηση απαίτησης». 

Καταλήγουν ότι «με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η διάθεση και τεχνολογική ανάπτυξη προς ζημιά 

του καταναλωτή (αρ. 6(1)(β)) καθότι με έμμεσο τρόπο υποχρεώνονται τα μέλη της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ να 

προμηθεύονται τα φάρμακα τους από δύο μόνο φαρμακεία χωρίς να αφήνουν τα άλλα φαρμακεία να 

ανταγωνιστούν» και «επίσης εφαρμόζονται ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές με συνέπεια 

ορισμένες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της Καταγγέλλουσας να τίθενται σε μειονεκτική 

στον ανταγωνισμό θέση (αρ. 6(1 )(δ) του Νόμου)».  

Σε σχέση με την έννοια της «επιχείρησης», εν πρώτοις, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 συμφωνούν 

«απόλυτα με το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η ΕΤΥΚ δια της κατοχής μετοχών σε δύο φαρμακεία 

ασκεί οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς με βάση τη νομολογία θεωρείται επιχείρηση εν τη 

εννοία του Νόμου», όμως δεν συμφωνούν «με το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η 

ΕΤΥΚ και το ΤΥΕΤΥΚ δεν αποτελούν μια ενιαία οικονομική οντότητα».  
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Συγκεκριμένα, σημειώνουν ότι «Το ΤΥΕΤΥΚ παρά το γεγονός ότι αποτελεί ξεχωριστό νομικό 

πρόσωπο αποτελεί παρακλάδι της ΕΤΥΚ και υπάρχει ταύτιση των μελών τους. Από μια απλή έρευνα 

στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι η ΕΤΥΚ και το ΤΥΕΤΥΚ μοιράζονται την ίδια 

ιστοσελίδα και μοιράζονται γραφεία. Στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ στην ενότητα που είναι αφιερωμένο 

στο ΤΥΕΤΥΚ αναφέρεται ότι «Η ίδρυση ενός Ενιαίου Ταμείου Υγείας αποτελούσε όραμα της ηγεσίας 

της ΕΤΥΚ για πολλά χρόνια και για να φτάσει στην υλοποίησή του χρειάστηκε να υπερπηδηθούν 

πολλοί σκόπελοι και να δοθούν σκληροί αγώνες. ... Διαπνεόμενο από τη φιλοσοφία και τη στάση 

ζωής που χαρακτηρίζει την ΕΤΥΚ, το Ταμείο Υγείας είναι ταγμένο να στέκεται δίπλα από τα μέλη του 

και να προσφέρει στον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη.» 

Υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται να διερευνήθηκε επαρκώς το κατά πόσον υπάρχει «οικονομική 

αυτονομία» ή αν η ΕΤΥΚ ασκεί εξουσία ελέγχου επί του ΤΥΕΤΥΚ, παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί 

διαφορετική νομική οντότητα, σημειώνοντας «ότι αρκετά από τα μέλη του Προεδρείου και της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του ΤΥΕΤΥΚ είναι επίσης μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΥΚ». 

Επίσης, θεωρούν ότι το «συμπέρασμα ότι τι ΤΥΕΤΥΚ προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με φαρμακεία 

για λογαριασμό των μελών του και όχι ιδίω συμφέροντι δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από τα 

γεγονότα καθότι τα φαρμακεία με τα οποία «συνεργάζεται» είναι αυτά στα οποία κατέχει μετοχικό 

κεφάλαιο η ΕΤΥΚ». Απόδειξη, αποτελεί (α) το γεγονός ότι «στο φαρμακείο Sunrise φαίνεται ότι η 

ΕΤΥΚ συμμετέχει δια μέσου του Βοηθού Γενικού Γραμματέα της και διαμέσου μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου της» και (β) το γεγονός ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Vinarsiano Holdings Ltd 

συμμετέχουν ως Διευθυντές δύο μέλη του Προεδρείου του ΤΥΕΤΥΚ, που «δείχνει ότι και το ΤΥΕΤΥΚ 

ενδεχόμενα να ασκεί οικονομική δραστηριότητα και ενδεχόμενα να μην λειτουργεί απλώς 

«διαμεσολαβητικά» για λογαριασμό των μελών του. Το ΤΥΕΤΥΚ στις παρατηρήσεις του φαίνεται να 

ανέφερε στην Επιτροπή πως δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καμίας εταιρείας ιδιοκτήτριας 

φαρμακείου, ωστόσο δύο μέλη του Προεδρείου του βρέθηκαν να είναι Διευθυντές - ΔΣ της εταιρείας 

που η ίδια η ΕΤΥΚ ανέφερε ότι έχει συμφέρον σε αυτήν και διαχειρίζεται φαρμακείο.» 

Οι καταγγέλλουσες 1 και 3 θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ της ΕΤΥΚ και 

του ΤΥΕΤΥΚ και η ΕΤΥΚ και το ΤΥΕΤΥΚ ενεργούν σαν κοινή επιχείρηση - ενιαία οικονομική οντότητα 

και οι κανόνες του ανταγωνισμού έχουν εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση και καταλήγουν ότι 

έχει εμφιλοχωρήσει πλάνη στην απόφαση της Επιτροπής, καθώς ως φαίνεται στα προκαταρκτικά 

συμπεράσματα της Επιτροπής τα όσα υποστήριξαν σχετικά δεν έχουν τύχει δέουσας διερεύνησης.  

Αναφορικά με την καταγγελλόμενη σύμπραξη, αρχικά, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 διερωτώνται κατά 

πόσο ευσταθεί η θέση της ΕΤΥΚ ότι δεν σύναψε καμία συμφωνία και δεν συνεργάζεται με φαρμακείο, 

δεδομένου «ότι μέλη του ΔΣ της ΕΤΥΚ (κάποια εκ των οποίων είναι και μέλη του ΤΥΕΤΥΚ) 

συμμετέχουν στο ΔΣ εταιρειών που διαχειρίζονται φαρμακεία» και «ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής 

Επιτροπής του ΤΥΕΤΥΚ (Πολύδωρος Πολυδώρου) είναι Διευθυντής και Γραμματέας της Figueras 
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Holdings Ltd, της εταιρείας διαμέσου της οποίας η ΕΤΥΚ συμμετέχει σε εταιρείες διαχείρισης 

φαρμακείων». 

Ακολούθως, θεωρούν ότι ο ισχυρισμός της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ ότι προσφέρονται σε όλα τα φαρμακεία 

παρόμοιοι όροι συνεργασίας, «είναι αόριστος, δεν τεκμηριώνεται και δεν ευσταθεί», καθώς ούτε και 

έγινε μέχρι σήμερα τέτοια πρόταση στις καταγγέλλουσες, ενώ ο ισχυρισμός τους ότι τίθενται σε 

μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση δεν χρήζει περαιτέρω επεξήγησης, καθότι είναι αυτονόητο πως 

όταν δίδεις κίνητρα σε 10,000 μέλη σου, πλέον συζύγους και εξαρτώμενους τους, να προμηθεύονται 

φάρμακα από δύο φαρμακεία στα οποία έχεις συμφέρον, τότε τα άλλα φαρμακεία θα τεθούν σε 

μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. 

Επιπρόσθετα και όσον αφορά τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι συμφωνίες που καταγγέλλονται 

είναι de minimis και μη ικανές να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην Κυπριακή αγορά, οι 

καταγγέλλουσες 1 και 3 επαναλαμβάνουν τις παρατηρήσεις τους ότι η Επιτροπή δεν φαίνεται να 

υπολόγισε τον αριθμό των εξαρτωμένων των μελών των ΤΥΕΤΥΚ / ΕΤΥΚ πράγμα το οποίο 

ενδεχόμενα να τριπλασιάζει τον αριθμό. 

Οι καταγγέλλουσες 1 και 3 απαντούν στο συμπέρασμα της Επιτροπής ότι το ΤΥΕΤΥΚ δεν αποτελεί 

επιχείρηση και συνεπώς εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου ότι, για τους λόγους που 

έχουν προαναφερθεί, θα πρέπει να θεωρηθεί ως επιχείρηση και μαζί με την ΕΤΥΚ ως μια οικονομική 

οντότητα και συνεπώς «επιχείρηση» εν τη εννοία του Νόμου. Επίσης, εμμένουν στη θέση τους ότι η 

ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας, η οποία είναι 

«η αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων στα μέλη του ΤΥΕΤΥΚ/ΕΤΥΚ». Τέλος, επισημαίνουν ότι «σε αυτή 

την αγορά δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι οι ΕΤΥΚ / ΤΥΕΤΥΚ κατέχουν δεσπόζουσα θέση». 

Ως εκ των άνω, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 θεωρούν ότι «η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την 

Καταγγελία και τα δεδομένα τα οποία τέθηκαν ενώπιον της και να εκδώσει Έκθεση Αιτιάσεων εναντίον 

των Καταγγελλομένων». 

7. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον τομέα των φαρμάκων αποτελείται από την εξής εθνική 

νομοθεσία και Κανονιστικές διατάξεις: 

7.1 Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμος του 1972 

(39/1972) 

Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμος του 1972 (39/1972), ως 

έχει τροποποιηθεί, στο άρθρο 2 ορίζει ότι: ««φαρμακοποιός» σημαίνει πρόσωπον εγγεγραμμένον 

συμφώνως ταις διατάξεις του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου». Σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ίδιου άρθρου, ο «Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος» περιλαμβάνει άπαντας τους 
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φαρμακοποιούς της Δημοκρατίας, ενώ ο «Τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος» περιλαμβάνει 

άπαντας τους φαρμακοποιούς της κάθε επαρχίας. 

Το άρθρο 12 προβλέπει την ίδρυση Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Σώματος. Σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 υπό αναφορά άρθρου, καθιδρύεται Συμβούλιο αποτελούμενο από τους 

Φαρμακοποιούς οι οποίοι εξελέγησαν ως εκπρόσωποι των Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (4) του άρθρου 8 και των τριών Φαρμακοποιών οι οποίοι 

εξελέγησαν μέσα από την τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

όπως προνοούν οι διατάξεις (5)(α) του άρθρου 10. 

Το άρθρο 12(1) ορίζει ότι ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και ο Πρώτος 

Φαρμακοποιός δικαιούνται να παρακαθίσουν στις συνεδρίες του Συμβουλίου μόνο ως παρατηρητές. 

Στο άρθρο 12(3) προνοείται επίσης ότι το Φαρμακευτικό Συμβούλιο εκλέγει από τα ίδια τα μέλη του 

τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. 

Το εν λόγω Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του ίδιου Νόμου, απολαμβάνει πολλές εξουσίες, 

μεταξύ των οποίων: 

 με βάση τη διάταξη 13(1)(β), να ρυθμίζει με κανονισμούς τη σχετική με την άσκηση του 

φαρμακευτικού επαγγέλματος δεοντολογία, 

 με βάση τη διάταξη 13(1)(γ) να δίνει διευκρινίσεις και να αποφαίνεται για θέματα που 

αφορούν την επαγγελματική δεοντολογία, 

 με βάση τη διάταξη 13(1)(ε), να εκπροσωπή το φαρμακευτικόν σώμα δι’ οιονδήποτε 

θέμα ως προς το οποίον η τοιαύτη εκπροσώπησις θεωρείται αναγκαία ή σκόπιμος, 

 με βάση τη διάταξη 13(1)(η), να καθορίζει κλίμακες αμοιβών Φαρμακοποιών για 

επαγγελματικές συμβουλές, παρασχεθείσες υπηρεσίες ή εκτελεσθείσα εργασία.  

Παρατηρείται ότι όσον αφορά τη διάταξη 13(1)(β), η οποία παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση στο 

Συμβούλιο να ρυθμίζει με κανονιστική διοικητική πράξη (κανονισμούς) τη σχετική με την άσκηση του 

φαρμακευτικού επαγγέλματος δεοντολογία, πουθενά δεν παρεμβάλλεται η συνδρομή οποιουδήποτε 

εκτελεστικού ή κρατικού οργάνου. Οι κανονισμοί αυτοί, σύμφωνα με τη διάταξη 13(2)(α) τίθενται σε 

ισχύ με τη δημοσίευσή τους από το Συμβούλιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

Αντίθετα, όσον αφορά την εξουσία του Συμβουλίου να καθορίζει κλίμακες αμοιβών Φαρμακοποιών 

(Άρθρο 13(1)(η)) τα πράγματα διαφοροποιούνται, αφού οι σχετικοί κανονισμοί που εκδίδονται από 

το Συμβούλιο, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 12(2)(β) να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο 

εντός έξι μηνών από την υποβολή τους σε αυτό και ακολούθως να κατατεθούν στη την Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Εάν η Βουλή, μέσα σε τριάντα μέρες, δεν αποφασίσει να τροποποιήσει ή να 

ακυρώσει τους εν λόγω κανονισμούς, τότε αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση δε τροποποίησης αυτών, 
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εν όλω ή εν μέρει, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι κανονισμοί δημοσιεύονται στην επίσημη 

εφημερίδα της Δημοκρατίας, ακριβώς όπως τροποποιήθηκαν και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση 

αυτή.         

Οι διατάξεις 13(3) και (4) του ίδιου Νόμου προβλέπουν για την ενδεχόμενη παρακοή φαρμακοποιού 

σε όσα αποφάσισε το Συμβούλιο δυνάμει του εν λόγω άρθρου: 

«(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι δεσμευτικοί δι’ άπαντας τους 

Φαρμακοποιούς. 

(4) Πας Φαρμακοποιός όστις παραβαίνει ή δεν τηρεί Κανονισμούς εκδοθέντας συμφώνως τω παρόντι 

άρθρω θεωρείται ένοχος ασυμβιβάστου προς το φαρμακευτικόν επάγγελμα διαγωγής.».  

Οι πιο πάνω διατάξεις προσδίδουν ξεκάθαρα στους Κανονισμούς του ΠΦΣ δεσμευτικότητα, ως προς 

όλους τους Φαρμακοποιούς, με τις ανάλογες πειθαρχικές συνέπειες σε περίπτωση παρακοής τους. 

Ειδικότερα, Φαρμακοποιός ο οποίος κρίνεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ένοχος μπορεί ακόμη 

και να διαγραφεί από το Μητρώο Εγγραφής Φαρμακοποιών ή να ανασταλεί η άδεια άσκησης του 

φαρμακευτικού επαγγέλματος του, όπως ορίζει το άρθρο 5Β(1)(α) και (β) του ανωτέρω Νόμου. 

Το άρθρο 14(1) ορίζει τη σύσταση: (α) Επιτροπής Επαγγελματικής Δεοντολογίας της οποίας η 

κατάρτιση/τροποποίηση των Δεοντολογικών Κανονισμών που αφορούν την άσκηση του 

φαρμακευτικού επαγγέλματος αποτελεί ευθύνη και (β) Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα εκτελεί 

τις αποφάσεις εκ μέρους του Συμβουλίου σε θέματα που θεωρούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή 

ως πολύ ασήμαντα για να απαιτείται αναφορά στη συνεδρία του Συμβουλίου ή η διεκπεραίωσή τους 

επείγει. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14(2) «Ενέργειαι των Επιτροπών υποβάλλονται τω 

Συμβουλίω προς έγκρισιν κατά την πρώτην πρόσφορον ευκαιρίαν». 

7.2  Ο Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ.254) 

H επιχειρηματική δραστηριότητα των φαρμακοποιών περιγράφεται στον περί Φαρμακευτικής και 

Δηλητηρίων Νόμο (Κεφ. 254) και σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω Νόμου, κανένας δεν δικαιούται 

να διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού εκτός αν είναι εγγεγραμμένος δεόντως ως φαρμακοποιός.  

Περαιτέρω, το άρθρο 16(1)(α) και (β) ορίζει ότι: «ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που 

περιέχεται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού- 

(α) δεν είναι απαραίτητο για εταιρεία που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού να είναι 

εγγεγραμμένη ως φαρμακοποιός βάσει του Νόμου αυτού νοουμένου ότι- 

i. η επιχείρηση και κάθε υποκατάστημά της βρίσκεται κάτω από την προσωπική διεύθυνση 

και έλεγχο φαρμακοποιού· 

ii. αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της εταιρείας κατατίθεται στο Συμβούλιο 

Φαρμακευτικής· και 
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iii. τηρούνται οι άλλες διατάξεις του Νόμου αυτού, περιλαμβανομένων των διατάξεων του 

άρθρου 15· 

(β) εταιρεία που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

αυτού, θα είναι εξουσιοδοτημένος πωλητής δηλητηρίων εντός της έννοιας του Νόμου αυτού και 

δύναται, αν το πρόσωπο που καθορίζεται στην υπο-παράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου 

αυτού είναι μέλος του συμβουλίου της εταιρείας και κάτοχος του 51% τουλάχιστο του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας, να χρησιμοποιεί την περιγραφή 'φαρμακοποιός' σε σχέση με την 

επιχείρηση αυτή και την περιγραφή 'φαρμακείο' σε σχέση με τα υποστατικά: 

Νοείται ότι στην περίπτωση των φαρμακείων που ανήκουν στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, οι 

διατάξεις σε σχέση με την κατοχή του 51% τουλάχιστο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 

το πρόσωπο που καθορίζεται στην υπο-παράγραφο (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής.». 

Το άρθρο 41 του υπό αναφορά Νόμου ορίζει ότι απαγορεύεται σε οποιονδήποτε χωρίς την άδεια 

του Υπουργού, να διαφημίζει την πώληση οποιουδήποτε αντικειμένου που προορίζεται να 

θεραπεύσει μεγάλο φάσμα αναφερόμενων νόσων.   

7.3  Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) 

Νόμος του 2001 (70(I)/2001) 

Ο Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 

2001 (70(I)/2001), ως έχει τροποποιηθεί, στο άρθρο 3(1) ορίζει ότι: «οι διατάξεις του παρόντος 

Νόμου εφαρμόζονται στα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση που προορίζονται να 

κυκλοφορήσουν στην αγορά της Δημοκρατίας και παρασκευάζονται βιομηχανικώς ή για την 

παρασκευή των οποίων χρησιμοποιείται κάποια βιομηχανική μέθοδος.». 

Οι διατάξεις του εν λόγω Νόμου (άρθρο 60 και επόμενα) ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις και τα πλαίσια 

εντός των οποίων είναι επιτρεπτή η διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 86(1)(α) του υπό αναφορά Νόμου, προς το σκοπό της 

προστασίας της δημόσιας υγείας, μέσω της εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων φαρμακευτικών 

προϊόντων, σε εύλογο κόστος, ανεξάρτητα αν αυτά διατίθενται μέσω του ιδιωτικού τομέα ή μέσω 

γενικού συστήματος υγείας ή άλλου κρατικού σχεδίου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τα 

φαρμακευτικά προϊόντα θεωρούνται ελεγχόμενες προμήθειες όσον αφορά τις τιμές πώλησης τους. 

Το άρθρο 87 προβλέπει ότι: 

«87.—(1) Καθιδρύεται, για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, Επιτροπή Ελέγχου Τιμών 

Φαρμάκων διοριζόμενη, από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία αποτελείται από- 

(α) 2 λειτουργούς, που υπηρετούν στη Φαρμακευτική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 

υποδεικνύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου αυτού· 
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(β) 1 λειτουργό, που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών και υποδεικνύει ο Γενικός Διευθυντής του 

Υπουργείου αυτού· 

(γ) 1 λειτουργό, που υπηρετεί στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και υποδεικνύει 

ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου αυτού· 

(δ) 1 φαρμακοποιό του ιδιωτικού τομέα, που υποδεικνύει ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος· 

(ε) 1 άτομο που έχει γνώση και πείρα περί του χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, που 

υποδεικνύουν, σε συνέλευση που συγκαλείται από τον Υπουργό με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 2 ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες, οι εισαγωγείς 

φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία· 

(στ) 1 άτομο που έχει γνώση και πείρα περί της παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων, που 

υποδεικνύουν, σε συνέλευση που συγκαλείται από τον Υπουργό με δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 2 ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες, οι παρασκευαστές 

φαρμακευτικών προϊόντων στη Δημοκρατία· 

(ζ) 1 άτομο, που υποδεικνύει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών· 

(η) 1 άτομο, που εκπροσωπεί τους ασθενείς, που υποδεικνύουν, σε συνέλευση που συγκαλείται από 

τον Υπουργό με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε 2 ευρείας 

κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες, οι σύνδεσμοι ασθενών στη Δημοκρατία. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει οποιοδήποτε από τα μέλη που υπηρετούν στη δημόσια 

υπηρεσία ως Πρόεδρο. 

(3) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων υπηρετούν στη θέση τους για περίοδο 3 

χρόνων από την ημερομηνία του διορισμού τους, δύναται όμως να επαναδιοριστούν μετά τη λήξη της 

θητείας τους: 

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ανακαλέσει σε οποιοδήποτε 

χρόνο το διορισμό οποιουδήποτε μέλους. 

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων έχει καθήκον και αρμοδιότητα να συμβουλεύει τον 

Υπουργό πάνω σε κάθε ζήτημα που αφορά το παρόν Κεφάλαιο αυτεπάγγελτα ή ύστερα από 

αναφορά του Υπουργού προς αυτή. 

(5) Η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον 

Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος και 4 μέλη αποτελούν απαρτία. 

(6) Η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων ρυθμίζει τη δική της διαδικασία με εσωτερικούς 

Κανονισμούς.». 

Το δε άρθρο 88 (1) και (2) προνοεί ότι: 
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«(1) Ο Υπουργός δύναται, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης από τον κάτοχο άδειας 

κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 ή 92, και ύστερα από συμβουλευτική 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων, με αιτιολογημένη απόφασή του που 

κοινοποιεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αναφέρονται τα ένδικα μέσα κατά της 

απόφασης αυτής και η προθεσμία εντός της οποίας αυτά μπορούν να ασκηθούν- 

(α) Να καθορίζει, να μειώνει ή να αυξάνει τη μέγιστη δυνατή χονδρική ή λιανική τιμή στην οποία 

δύναται να πωλούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα· 

(β) να καθορίζει, να μειώνει ή να αυξάνει το ανώτατο ποσοστό κέρδους από τη χονδρική και λιανική 

πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και από την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων. 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, αυτεπάγγελτα, με Διάταγμα, 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας- 

(α) να καθορίζει, να μειώνει ή να αυξάνει  το ανώτατο ποσοστό κέρδους από τη χονδρική και λιανική 

πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και από την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων· 

(β) να μειώνει ή καθηλώνει τις τιμές φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

93 ή να τις αυξάνει, 

(γ) να καθορίζει τη μέγιστη δυνατή χονδρική ή λιανική τιμή, στην οποία δύναται να πωλούνται τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1β) του άρθρου 89». 

Το άρθρο 89(1)(α) ορίζει ότι: «κάτοχος  άδειας κυκλοφορίας, ο οποίος προτίθεται να κυκλοφορήσει 

φαρμακευτικό προϊόν στην επικράτεια της Δημοκρατίας, έχει  υποχρέωση να υποβάλει αίτηση για 

καθορισμό μέγιστης δυνατής χονδρικής ή λιανικής τιμής, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 90». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1)(β), κατά τον καθορισμό της μέγιστης δυνατής 

χονδρικής ή λιανικής τιμής, ο Υπουργός λαμβάνει υπόψη το πραγματικό κόστος παρασκευής ή 

εισαγωγής που συνεπάγεται το φαρμακευτικό προϊόν. Επίσης, το άρθρο 89(6) προβλέπει ότι, «ο 

Υπουργός, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται 

να γνωστοποιεί τυχόν ειδικότερα κριτήρια και μεθόδους σχετικά με τις τιμές φαρμακευτικών 

προϊόντων.». 

8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

8.1 Σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας   

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο οριοθέτησης της 

σχετικής αγοράς για σκοπούς του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού (97/C 372/03): 
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«η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό 

να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, 

των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται».1  

Η εναλλαξιμότητα ή η υποκατάσταση δεν εκτιμάται μόνον από την άποψη των αντικειμενικών 

χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι 

συνθήκες ανταγωνισμού και η διάρθρωση της ζήτησης και προσφοράς στην αγορά.2  

Με τον ορισμό της σχετικής αγοράς προσδιορίζονται τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο 

ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων και καθορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζεται η 

εθνική και η ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμού. Επίσης, κύριος σκοπός του προσδιορισμού της 

σχετικής αγοράς είναι να διαπιστώσει η Επιτροπή τους ανταγωνιστικούς περιορισμούς τους οποίους 

αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Προκειμένου δε, περί εφαρμογής του άρθρου 6(1) 

του Νόμου, ο ορισμός της αγοράς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να εξεταστεί αν υπάρχει 

δεσπόζουσα θέση σε αυτήν την αγορά. 

Η ΕΤΥΚ, βάσει του καταστατικού της έχει δικαίωμα μεταξύ άλλων, να προασπίζεται τα 

επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματα των μελών της, με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή/και 

με άλλα νόμιμα μέσα. Το δε ΤΥ-ΕΤΥΚ, όπως προαναφέρθηκε, επιτελεί την κάλυψη των εξόδων 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του, καθώς και των εξαρτωμένων τους, ενώ τα μέλη 

του ταυτίζονται με αυτά της ΕΤΥΚ. Βέβαια, τα μέλη της ΕΤΥΚ έχουν το δικαίωμα να μην εγγράφονται 

στο ΤΥ-ΕΤΥΚ, αλλά να επιλέγουν άλλη ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τρίτες ιδιωτικές εταιρείες, 

όπως και αρκετοί πράττουν. 

Στην παρούσα υπόθεση, οι καταγγέλλουσες εταιρείες υποστηρίζουν συγκεκριμένα στις απαντήσεις 

τους στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας ότι η ΕΤΥΚ μέσω του ΤΥ-ΕΤΥΚ φαίνεται να 

δραστηριοποιείται σε δύο αγορές, ήτοι στην αγορά υπηρεσιών «κάλυψης των εξόδων 

ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των μελών καθώς και των εξαρτωμένων τους» και 

στην αγορά «για την πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σημειώνεται ότι αρχικά στην 

καταγγελία τους είχαν αναφερθεί σε αγορά παροχής φαρμακευτικής κάλυψης και σε αγορά για τα 

συνταγογραφούμενα και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Όσον αφορά την πρώτη αγορά που καταγράφουν στους ισχυρισμούς τους οι καταγγέλλουσες 

εταιρείες, ήτοι την αγορά της «κάλυψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής 

περίθαλψης των μελών καθώς και των εξαρτωμένων τους», η Επιτροπή επισημαίνει τα ακόλουθα: 

Στην ιστοσελίδα του ΤΥ-ΕΤΥΚ, παρατίθεται πίνακας των παρεχόμενων ιατρικών και φαρμακευτικών 

καλύψεων προς τα μέλη της. Μέσα από το καταστατικό του ΤΥ-ΕΤΥΚ φαίνεται ότι ο κύριος σκοπός 

 

1 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997, παρά. 7. 
2 Υπόθεση 322/81, NV Nederlandshe Banden Industrie Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή της Νομολογίας του 
Δικαστηρίου 1983 σελ.3461,παρ.37. 
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του είναι η κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των μελών του 

και των εξαρτώμενών τους. Τα δε μέλη αυτού είναι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι μέλη της 

ΕΤΥΚ, χωρίς όμως παράλληλα να εννοείται ότι όσοι είναι μέλη της ΕΤΥΚ είναι υποχρεωτικά μέλη 

και του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Επίσης, τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μην καλύπτονται από το ΤΥ-ΕΤΥΚ και να 

αναζητούν κάλυψη, εφόσον το επιθυμούν, από τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν 

τον τομέα. Επιπλέον, δεν καλύπτονται ως τραπεζικοί υπάλληλοι, κατά το χρονικό διάστημα που 

υπεβλήθη η καταγγελία, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης, της Société Générale, της Eurobank, της RCB, της Ancoria κ.α.. 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14/12/2016, εάν τα μέλη του 

προμηθεύονται τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα από τα ενδεδειγμένα δύο φαρμακεία που 

συνεργάζεται το ΤΥ-ΕΤΥΚ και τα οποία αναφέρονται στην εν λόγω Ανακοίνωση, θα είναι χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση και θα μπορούν να προμηθεύονται ποσότητα για μέχρι και τρείς μήνες.3 Σε 

περίπτωση που τα μέλη του επιλέξουν να προμηθευτούν τα επαναλαμβανόμενα τους φάρμακα από 

φαρμακεία με τα οποία το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν συνεργάζεται, τότε θα καλύπτεται μόνο το 60% της τιμής. 

Περαιτέρω, η ίδια πολιτική ισχύει όσον αφορά και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, ήτοι, τα μέλη 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ μπορούν να τα προμηθεύονται από τα δύο ενδεδειγμένα φαρμακεία χωρίς καμία 

επιβάρυνση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία τα μέλη του προμηθεύονται συνταγογραφούμενα 

φάρμακα από άλλα φαρμακεία, μη συνεργαζόμενα, το ποσοστό κάλυψης της τιμής είναι 80%.  

Οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι, οι πιο πάνω διευκολύνσεις που αναφέρονται στην Ανακοίνωση 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14/12/2016, ενημέρωναν τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ πώς μπορούσαν να 

προμηθευτούν τα επαναλαμβανόμενα και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. 

Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες του ΤΥ- ΕΤΥΚ: 

«02. ΦΑΡΜΑΚΑ 

Θα καλύπτονται μόνο τα συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία συνέστησε ο γιατρός και νοουμένου 

ότι αυτά είναι στον κατάλογο των φαρμακευτικών προϊόντων των φαρμακευτικών υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υγείας. 

Επαναλαμβανόμενες Συνταγές 

Αγορά φαρμάκων για θεραπεία χρόνιων ασθενειών ή θεραπεία μεγάλης διάρκειας πρέπει να 

συνοδεύεται κάθε φορά από φωτοαντίγραφο της ιατρικής βεβαίωσης (επαναλαμβανόμενη συνταγή 

Έντυπο 5-10/09) εγκεκριμένης από το ΤΥ ΕΤΥΚ. Το Έντυπο 5-10/09 θα συμπληρώνεται και θα 

υπογράφεται από το γιατρό του μέλους ή του εξαρτωμένου και θα υποβάλλεται στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το 

 

3 Σημειώνεται ότι στη βάση της προκαταρκτικής έρευνας προκύπτει πως κατά το έτος 2016 που υπεβλήθησαν οι 
καταγγελίες εναντίον της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ, υπήρχαν 2 φαρμακεία στην Λευκωσία που εξυπηρετούσαν τα μέλη του 
ΤΥ-ΕΤΥΚ, το Sunrise, στο οποίο συμμετείχε η ΕΤΥΚ και το ΝΕΑΠΟΛΗ με το οποίο συνεργαζόταν. Τις επόμενες χρονιές 
αυξήθηκαν οι συνεργασίες με φαρμακείο στη Λάρνακα, στο Στρόβολο, στην Αγία Νάπα, στον Πρωταρά και 2 φαρμακεία 
που συμμετείχε η ΕΤΥΚ στη Λεμεσό από τα οποία όμως στο τέλος του 2018 παρέμεινε 1.   
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Προεδρείο θα εξετάζει την επαναλαμβανόμενη συνταγή με τη βοήθεια γιατρού - συνεργάτη του 

Ταμείου.  

Οι Επαναλαμβανόμενες Συνταγές θα πρέπει να αφορούν φάρμακα για καθημερινή ή 

επαναλαμβανόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα χρήση. Φάρμακα που θα πρέπει χρησιμοποιούνται 

όταν χρειάζεται (PRN) δεν εμπίπτουν στα πλαίσια των επαναλαμβανόμενων συνταγών και δεν θα 

εγκρίνονται. Τα φάρμακα αυτά, αν τα κρίνει απαραίτητα ο θεράπων ιατρός, θα πρέπει να 

συνταγογραφούνται στο Έντυπο Α-10/09, κατά την επίσκεψη.  

Η εγκεκριμένη Επαναλαμβανόμενη Συνταγή θα επιστρέφεται στο μέλος και αντίγραφό της θα πρέπει 

να επισυνάπτεται σε κάθε απαίτηση που αφορά τα φάρμακα αυτά. Απαιτήσεις που δεν θα 

συνοδεύονται με αντίγραφο εγκεκριμένης από το Ταμείο επαναλαμβανόμενης συνταγής δεν θα 

γίνονται δεκτές.  Οι ιατρικές βεβαιώσεις για επαναλαμβανόμενες συνταγές θα πρέπει να έχουν 

μέγιστη χρονική διάρκεια τους 12 μήνες. 

Επαναλαμβανόμενα Φάρμακα 

Τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα που κάθε μέλος μας έχει εγκεκριμένα στο Έντυπο 5-10/09 (Ιατρική 

βεβαίωση για επαναλαμβανόμενη συνταγή) του Ταμείου, θα τα προμηθεύεται από τα συνεργαζόμενα 

φαρμακεία, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το μέλος. 

Από τα εν λόγω φαρμακεία το μέλος / εξαρτώμενο θα μπορεί να προμηθεύεται επαρκή ποσότητα 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων μέχρι και για τρεις μήνες. 

Αγορές επαναλαμβανόμενων φαρμάκων από μη συνεργαζόμενα φαρμακεία καλύπτονται με ποσοστό 

60%. 

Συνταγογραφούμενα / καλυπτόμενα φάρμακα 

Επιπρόσθετα, από τα πιο πάνω φαρμακεία, πέραν των επαναλαμβανομένων φαρμάκων, χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση, οι συνάδελφοι μπορούν να προμηθεύονται και όλα τα άλλα καλυπτόμενα 

φάρμακα τα οποία συνταγογραφούνται από γιατρό στο Έντυπο Α-10/09 του Ταμείου. 

Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις το μέλος / εξαρτώμενο το οποίο θα παραλάβει τα φάρμακα / 

σκευάσματα, θα πρέπει να παρουσιάζει την ταυτότητα του στο Φαρμακείο μαζί με τα σχετικά έντυπα 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ (το Έντυπο Α θα πρέπει να είναι το πρωτότυπο).  

Αγορές συνταγογραφούμενων φαρμάκων από μη συνεργαζόμενα φαρμακεία καλύπτονται με 

ποσοστό 80%. 

Αγορά φαρμάκου άνω των €200 

Σε περιπτώσεις όπου μέλος χρειάζεται να προβεί σε αγορά ενός φαρμάκου, επαναλαμβανόμενου ή 

μη, αξίας άνω των €200, θα πρέπει να επικοινωνεί με το ΤΥ-ΕΤΥΚ και να λαμβάνει προέγκριση.  
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Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτήσεων για φάρμακα από μη συνεργαζόμενα φαρμακεία, απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποζημίωση του μέλους είναι η προσκόμιση ηλεκτρονικής, πρωτότυπης 

απόδειξης, η οποία να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην Παράγραφο ΣΤ (Αποδείξεις) 

πιο πάνω και στην οποία θα αναγράφονται όλα τα φάρμακα αναλυτικά και να είναι εκδομένη στο 

όνομα του ασθενή.   

Σε περίπτωση που η ταμειακή μηχανή του φαρμακείου, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, τότε θα πρέπει 

η απόδειξη της μηχανής να συνοδεύεται από χειρόγραφη απόδειξη του φαρμακείου, υπογεγραμμένη 

και σφραγισμένη, η οποία επίσης θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά όλα τα φάρμακα. Στην 

περίπτωση αυτή η ημερομηνία της χειρόγραφης απόδειξης πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία 

της απόδειξης της μηχανής.  

Στην περίπτωση που τα φάρμακα θα τα συστήσει οδοντίατρος (που δεν συμπληρώνει το Έντυπο Α-

10/09), θα πρέπει απαραίτητα η απαίτηση να συνοδεύεται από  τη συνταγή του οδοντίατρου (ή 

αντίγραφό της).  

Επισημαίνεται ότι ορισμένα είδη δεν θα καλύπτονται, έστω κι αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και έστω και αν έχουν συνταγογραφηθεί από 

γιατρό. Μεταξύ άλλων δεν θα καλύπτονται τα ακόλουθα:  

 Πολυβιταμίνες 

 Φάρμακα / Σκευάσματα αδυνατίσματος 

 Φάρμακα για φακούς επαφής 

 Αντισυλληπτικά 

 Διεγερτικά 

 Δυναμωτικά των μαλλιών ή είδη κατά της τριχόπτωσης 

 Αντιηλιακά 

 Φάρμακα για ψείρες ή πιτυρίδα 

 Παστίλιες του λαιμού 

 Σαπούνια ή σαμπουάν οποιασδήποτε φύσεως 

 Καλλυντικά 

 Προστατευτικά παρασκευάσματα για προστασία από τα κουνούπια 

 Ενυδατικές κρέμες 

 Οδοντόκρεμες όλων των τύπων 

 Στοματικά διαλύματα (mouthwash) 
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 Γάλατα και τροφές βρεφών/νηπίων 

 Κρέμες για ακμή  

 Κρέμες για ραγάδες 

Ο πιο πάνω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, αλλά υποβοηθητικός για να κατανοήσει ο καθένας τον 

προσανατολισμό του Ταμείου όσον αφορά τα φάρμακα που καλύπτει.» 

Το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε στις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας ότι, η διευθέτηση 

που υπάρχει μεταξύ του και των φαρμακείων με τα οποία συνεργάζεται: «ήταν και είναι ανοιχτή σε 

όλα τα φαρμακεία και φαρμακοποιούς, να την ασπαστούν και να υιοθετήσουν τα ίδια δεδομένα 

συνεργασίας, γεγονός που έχει τονιστεί πλειστάκις προς τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο». 

Περαιτέρω, το ΤΥ-ΕΤΥΚ σημείωσε ότι: «παρόμοιες διαδικασίες απευθείας διακανονισμού για παροχή 

υπηρεσιών υφίστανται και με άλλες επαγγελματικές ομάδες (κλινικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα 

κλπ) και μάλιστα με μεγαλύτερες εκπτώσεις χωρίς να παρουσιαστεί κανένα πρόβλημα.». 

Περαιτέρω, είναι η θέση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ότι η πολιτική που εφαρμόζει έχει ως στόχο να προσφέρει 

στα μέλη του τα φάρμακα που χρειάζονται με έκπτωση, κάτι παρόμοιο που προσφέρουν και οι 

Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, οι οποίες διατηρούν δικά τους φαρμακεία (εφόσον η πρόνοια του 

άρθρου 15 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου Κεφ. 254, προβλέπει δικαιώματα στις εν 

λόγω Συντεχνίες να έχουν την ιδιοκτησία φαρμακείων) και οι οποίες διατηρούν συμφωνίες και με 

άλλα φαρμακεία για προμήθεια φαρμάκων προς τα μέλη τους, με συγκεκριμένη έκπτωση.  

Δεδομένων των πιο πάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ φαίνεται και βάσει της 

καταγγελίας, να προβαίνει στη σύναψη συμφωνιών με φαρμακεία με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των μελών του στον τομέα της φαρμακευτικής κάλυψης. Ουσιαστικά, από τα στοιχεία 

των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών φαίνεται ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ λαμβάνει έκπτωση από τα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία και για αυτό την επιστρέφει προς τα μέλη του καλύπτοντάς την αγορά 

τους στο 100%, ενώ με τα μη συνεργαζόμενα φαρμακεία, από τα οποία δεν λαμβάνει οποιαδήποτε 

έκπτωση, καλύπτει τα μέλη του στο 60% ή στο 80% αναλόγως εάν είναι επαναλαμβανόμενο ή 

συνταγογραφούμενο φάρμακο. Παρόμοιας φύσεως υπηρεσίες φαίνεται, στη βάση των στοιχείων 

των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, να προσφέρουν εκτός από τις προαναφερόμενες 

Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 

τομέα της υγείας, παρέχοντας ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους πελάτες τους. Η παρούσα 

καταγγελία δεν αφορά την ιατρική κάλυψη, αλλά τη φαρμακευτική κάλυψη που το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

προσφέρει στα μέλη του, είτε μέσα από τις συνεργασίες του με ιδιωτικά φαρμακεία με 100% κάλυψη 

είτε με 60% ή 80% κάλυψη με τα μη συνεργαζόμενα φαρμακεία, καθώς οι καταγγέλλουσες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται ως φαρμακεία. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει τη σχετική νομολογία βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

φαίνεται ότι διαχωρίζει τις ασφάλειες σε αυτές που αφορούν (i) τον κλάδο ζωής, (ii) εκτός των 
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ασφαλειών ζωής και (iii) την αντασφάλιση ((i) life insurance, (ii) non-life insurance and (iii) 

reinsurance).4 Έχει επίσης σημειωθεί ότι, από την πλευρά της ζήτησης, οι life και non-life insurances 

μπορεί να υποδιαιρεθούν σε τόσες πολλές επιμέρους αγορές προϊόντων, όσες και τα διαφορετικά 

είδη κινδύνων που καλύπτονται, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά, τα ασφάλιστρα και οι σκοποί είναι 

διαφορετικοί και ότι δεν υπάρχει εναλλαξιμότητα από την πλευρά των καταναλωτών μεταξύ των 

διαφόρων ασφαλιστικών κινδύνων. Ωστόσο, εκτιμήσεις από την πλευρά της προσφοράς μπορεί να 

οδηγήσουν σε ευρύτερες αγορές προϊόντων σε σχέση με ορισμένα είδη ασφαλιστικών κινδύνων. 

Από την πλευρά της ζήτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις της σημείωσε 

ότι η ασφάλιση ζωής και η γενικής φύσεως ασφάλιση θα μπορούσαν να υποδιαιρούνται σε όσες 

αγορές προϊόντων υπάρχουν διαφορετικά είδη κινδύνου που καλύπτονται εφόσον τα 

χαρακτηριστικά των ατομικών συμβολαίων είναι διακριτά και η ασφάλιση έναντι ενός συγκεκριμένου 

κινδύνου δεν μπορεί να υποκατασταθεί με ασφάλιση έναντι άλλου κινδύνου από την άποψη του 

καταναλωτή. Ωστόσο, από πλευράς προσφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι ορισμένα 

είδη κινδύνων καλύπτονται υπό παρόμοιες προϋποθέσεις από μεγάλο αριθμό εταιρειών, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα στην παροχή ασφάλισης διαφόρων ειδών κινδύνου, με 

αποτέλεσμα, η αγορά να μπορεί ορισθεί ευρύτερα.5 

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή6 έχει ήδη εξετάσει διάφορους πιθανούς τύπους non-life 

insurance, όπως οχημάτων, φωτιάς, μεταφορών, υγείας, περιουσίας, γενικής αστικής ευθύνης, 

ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται σε παλαιότερες αποφάσεις της να έχει βασίσει την αρχική 

της ανάλυση σε διαχωρισμό βάσει των κατηγοριών ασφάλισης ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση 

που γίνεται σε εθνικό επίπεδο η οποία έχει μεταφέρει τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.7 Βέβαια, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου έκρινε απαραίτητο, ιδιαίτερα όσον αφορά σε σοβαρά εμπορικά ρίσκα, 

επεσήμανε πιο στενές πιθανές αγορές.8 

Στη δε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Talanx International/ Meiji Yasuda Life Insurance/ 

Warta,9 η σχετική αγορά της ασφάλισης γενικής φύσεως (non-life insurance) διαχωρίζεται βάσει των 

κατηγοριοποιήσεων της σχετικής Πολωνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα διαχωρίζονται σε δύο 

 

4  Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 28/8/2006, Axa/Winterthur, COMP/M.4284. 
5 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 04/04/2012, Talanx International/ Meiji Yasuda Life Insurance/ Warta 
(COMP/M.6521), C (2012) 2406 final. Επίσης, Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, COMP/M.5075 - Vienna Insurance 
Group/EBV; COMP/M.5925 - Metlife /Alico / Delam; COMP/M.5083 - Groupama / OTP Garancia; COMP/M.5010, Berkshire 
Hathaway /Munich RE / GAUM; COMP/M. 6217 - Bâloise Holding / Nateus / Nateus Life. 
6  Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 24/08/2010, Metlife/ Alico/ Delam, COMP/M.5925.  
7 Βλ. Σχετικά, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 23.07.2012, ALLIANZ/ INSURANCE PORTFOLIO AND 
BROKERAGE SERVICES OF GAN EUROCOURTAGE (COMP/ M.6649), C (2012) 5342, «9. For example with reference 
to the Italian market, see cases COMP/M.1507 Aviva/Ubi Vita; COMP/M.2768 Generali/Banca Intesa/Intesa Vita; 
COMP/M.1712 Generali/INA.»  
8 Ibid. «10. For example, in case COMP/M.5010 Berkshire Hathaway/Munich Re/GAUM, the Commission looked at 
aerospace insurance including a possible sub-segment for space and satellite risks.» 
9 Βλ. supra υποσ. 5, παρά. 22-23. 
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κατηγορίες ασφάλισης, Class 1 – accident and Class 2 – Sickness. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στη εν λόγω απόφαση δεν προχώρησε σε οποιοδήποτε περαιτέρω διαχωρισμό ή 

συγκεκριμενοποίηση των προαναφερόμενων κατηγοριών. 

Η Επιτροπή παρατηρεί μέσα από τη σχετική εθνική νομοθεσία και δη τον περί Ασφαλιστικών και 

Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016,  Ν. 38(Ι) του 2016, ότι 

στο Πρώτο Παράρτημα αυτού γίνεται αναφορά σε Κλάδους Ασφάλισης Γενικής Φύσεως και 

Ταξινόμηση των Κινδύνων κατά Κλάδους. Ο αριθμός 1 αφορά τα Ατυχήματα 

(συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών) και ο 

αριθμός 2, τις Ασθένειες. 

Επομένως, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει προς τα μέλη του, οι οποίοι είναι 

μέλη της ΕΤΥΚ και τραπεζικοί υπάλληλοι, ως Ταμείο Υγείας, κάλυψη των συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων που αγοράζουν και επίσης, βάσει της προαναφερόμενης 

νομολογίας, η σχετική αγορά δύναται να ορισθεί γενικά ως παροχή ασφάλισης Γενικής Φύσεως και 

να διαχωριστεί αναλόγως του κινδύνου, σε υγείας ή ασθενειών. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ, αν και παρουσιάζεται να παρέχει αντίστοιχη και παρεμφερή κάλυψη ως αυτής των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από ασφαλιστικές εταιρείες, δεν είναι όμως όμοια, εφόσον αφορά μόνο 

μέρος και μάλιστα πιο συγκεκριμενοποιημένο των παρεχόμενων από ασφαλιστικές εταιρείες 

υπηρεσιών, ήτοι μόνο φαρμάκων. Ούτε και παρουσιάζεται οποιοδήποτε στοιχείο όπου το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

ανταγωνίζεται με τις ασφαλιστικές εταιρείες ως προς την προσέλκυση πελατών, αφού το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιονδήποτε πελάτη δεν είναι τραπεζικός υπάλληλος. Εφόσον όμως, 

στην προκειμένη περίπτωση η καταγγελία προέρχεται από φαρμακεία και αφορά την φαρμακευτική 

κάλυψη που παρέχεται προς τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, η σχετική αγορά δύναται να 

συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και ως σχετική αγορά να ορισθεί η παροχή υπηρεσιών 

φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων.  

Στο παρόν σημείο επισημαίνεται ότι η σχετική αγορά, όπως την ορίζουν οι καταγγέλλουσες εταιρείες, 

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς όπως προαναφέρθηκε, αν και παρέχεται ιατρική κάλυψη από 

μέρους του ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν είναι ένα από τα θέματα που θίγεται στην καταγγελία. Επιπλέον, η σχετική 

αγορά δεν δύναται να ορισθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί τόσο στενά, ώστε να αφορά μόνο τα μέλη 

και τους εξαρτώμενους τους, εφόσον, ναι μεν το ΤΥ-ΕΤΥΚ λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ των 

τραπεζικών υπαλλήλων, αλλά αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα να συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια με 

ασφαλιστικές εταιρείες ή να μην συνάπτουν οποιαδήποτε ασφαλιστική παροχή, πράγμα το οποίο 

επιβεβαιώνεται και από την διαφορά του αριθμού των μελών της ΕΤΥΚ με του ΤΥ-ΕΤΥΚ, που είναι 
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μικρότερος.10 Κατά τον ίδιο τρόπο και οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ καλύπτουν μόνο τα μέλη 

τους, ήτοι τους εργαζόμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές.    

Επισημαίνεται αναφορικά με την ΕΤΥΚ ότι δεν φαίνεται να δραστηριοποιείται στην προαναφερόμενη 

αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. Ως συντεχνία εκπροσωπεί τα επαγγελματικά συμφέροντα των 

μελών της.  

Όσον αφορά τη δεύτερη αγορά που επικαλούνται οι καταγγέλλουσες στις απαντήσεις τους στο 

ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, ήτοι την αγορά «για την πώληση συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων», η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, «εάν […] η ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ 

κατέχει μετοχές στα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζεται, τότε σημαίνει πως θα δραστηριοποιείται 

και στη σχετική αγορά για την πώληση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.». Επισημαίνεται ότι και σε 

αυτή την αγορά, τα σχετικά προϊόντα που αφορούν ουσιαστικά την εν λόγω καταγγελία είναι τα 

συνταγογραφούμενα και τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΤΥΚ συμμετέχει ως μέτοχος μειοψηφίας μέσω της εταιρείας Figueras 

στην εταιρεία Sunrise και στην εταιρεία VINARSIANO HOLDINGS LTD,11 οι οποίες διαχειρίζονται το 

δικό τους φαρμακείο με υπεύθυνο μέτοχο πλειοψηφίας φαρμακοποιό. Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, η 

συμμετοχή σε φαρμακείο αποτελεί, «δικαίωμα το οποίο έχουν όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα 

στην Κυπριακή Δημοκρατία, τη στιγμή κατά την οποία πρόσωπα τελούντα σε παρόμοια θέση, 

συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ,ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, διατηρούν αποκλειστικά ΔΙΚΑ τους φαρμακεία 

χωρίς κανένα περιορισμό.» 

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι, στην Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14/12/2016, φαίνονται 

ως συνεργαζόμενα φαρμακεία, το Φαρμακείο Sunrise Λτδ και το Φαρμακείο «ΝΕΑΠΟΛΗ» Γιάννης 

Αντωνίου.  

Περαιτέρω, ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας των φαρμακοποιών περιγράφεται στον περί 

Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο (Κεφ. 254) και κανένας δεν δικαιούται να διεξάγει την 

επιχείρηση φαρμακοποιού εκτός αν είναι εγγεγραμμένος δεόντως ως φαρμακοποιός. Μεταξύ άλλων, 

οι φαρμακοποιοί πραγματοποιούν τη λιανική πώληση φαρμακευτικών και μη φαρμακευτικών 

προϊόντων και σχετικών υπηρεσιών. 

 

10 Σύμφωνα με τις απαντήσεις της ΕΤΥΚ στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, η ΕΤΥΚ είχε στις 28/04/2017, 9031 μέλη, 
ενώ το ΤΥ-ΕΤΥΚ στις 31/03/2017, είχε 8024 μέλη.  
11 Η εταιρεία VINARSIANO HOLDINGS LTD φαίνεται να έχει εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών την 01/03/2017, δηλαδή 
ημερομηνία μετά την υποβολή των εξεταζόμενων καταγγελιών και δραστηριοποιείτο στην Λεμεσό. Με ανακοίνωση όμως 
του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 24/12/2018 φαίνεται ότι το εν λόγω φαρμακείο θα παρέμενε κλειστό μέχρι νεωτέρας 
ειδοποιήσεως και το ΤΥ-ΕΤΥΚ παραπέμπει τα μέλη του στο φαρμακείο PAMESIANO HOLDINGS LTD στα Κάτω 
Πολεμίδια, στο οποίο φαίνεται να συμμετέχει η ΕΤΥΚ. Το τελευταίο φαίνεται να έχει εγγραφεί ως εταιρεία στον Έφορο 
Εταιρειών περί τις 16/3/2017, όμως από τις ανακοινώσεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ, φαίνεται να λειτούργησε περί τις 4/10/2017. Βλ. 
Ανακοίνωση ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 24/12/2018. 
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Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,12 η αγορά πώλησης φαρμάκων διαχωρίζεται 

σε: (α) χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και (β) φαρμακεία λιανικής πώλησης. 

Σε άλλες αποφάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή13 διαχώρισε περαιτέρω την αγορά στη βάση των 

ακόλουθων κατηγοριών: (α) Κατηγορίες των χονδρεμπόρων (χονδρέμποροι πλήρους γραμμής14 και 

χονδρέμποροι βραχείας χρέωσης),15 (β) Κατηγορίες προϊόντων (ανάλογα με το εάν το φάρμακο 

μπορεί να πωλείται με συνταγή ή χωρίς συνταγή, εάν πρόκειται για φάρμακο πρωτότυπο, γενόσημο 

ή παράλληλο εισαγόμενου φαρμάκου και αν το φάρμακο μπορεί να πωληθεί σε φαρμακεία μόνο υπό 

την επίβλεψη φαρμακοποιού ή και σε άλλα σημεία πώλησης, όπως τα σουπερμάρκετ) και (γ) 

Κατηγορίες πελατών (φαρμακεία, διανομή από γιατρούς και νοσοκομεία) λόγω των διαφορετικών 

μοντέλων αγοράς και παράδοσης.16  

Επιπρόσθετα, σε απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή17 όρισε ως σχετικές αγορές: (α) την αγορά 

χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και (β) την αγορά λιανικής πώλησης φαρμακευτικών 

προϊόντων, ενώ στην ίδια απόφαση αναφέρει και τους περαιτέρω διαχωρισμούς που έκανε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις της, όπως αναφέρεται πιο πάνω στον 

διαχωρισμό σε υποαγορές της αγοράς χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων. Επίσης, 

στην απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού του 

Ηνωμένου Βασιλείου (OFT),18 στην οποία διαχωρίστηκε η αγορά λιανικής πώλησης φαρμακευτικών 

προϊόντων σε αγορά: (α) συνταγογραφούμενων φαρμάκων ("ethicals"), (β) μη 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί μόνο από φαρμακεία ("P 

medicines") και, (γ) φαρμάκων που δεν απαιτείται να τα προμηθευτεί κανείς από φαρμακεία αλλά 

είναι διαθέσιμα και στις υπεραγορές ("GLS medicines"). 

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι, αναφορικά με τα συνταγογραφούμενα και τα επαναλαμβανόμενα 

φάρμακα, που αφορούν στην προκειμένη καταγγελία και τα οποία πωλούνται σε λιανικό επίπεδο 

από τα φαρμακεία, ως σχετική αγορά δύναται να ορισθεί η αγορά λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, χωρίς να συμπεριληφθούν γενικά 

οποιαδήποτε επιπλέον φαρμακευτικά προϊόντα ή μη ή/και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται και 

 

12 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 03/03/2016 , MCKESSON/UDG HEALTHCARE (PHARMACEUTICAL 
WHOLESALE AND ASSOCIATED BUSINESSES (COMP/M.7818), C(2016) 1475 final. 
13 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22/09/2006, ALLIANCE BOOTS / CARDINAL HEALTH (αριθ. COMP/M.4301) 
ΕΕ C 6 της 11.1.2007, σ. 5. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16/12/2010, Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn 
(M.6044), C(2010) 9450. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28/01/2011, Johnson & Johnson/Crucell (M.6033), 
C(2011) 610 final. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14/08/2014, Nordic Capital/GHD Verwaltung (M.7323), 
C(2014) 5982 final. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10/04/2015, G.L. Swarovski/Bilfinger/Proficare (M.7526), 
C(2015) 2492 final. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.04.2015, Brocacef/Mediq Netherlands (M.7494),  
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7494_20150417_201220_4278353_EN.pdf 
14 A full-line wholesaler undertakes to supply the full complement of prescribable pharmaceuticals. 
15 A short-line wholesaler does not carry the full complement of prescribable pharmaceuticals. It often concentrates on a 
range of high volume products and tends to provide a once daily (or less frequent) delivery service to its customers. 
16 Supra υποσ. 13, M.4301, M.7323 και M.7494. 
17 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8.09.2015, Celesio/ Sainsbury's UK pharmacy business (M.7721), C(2015) 
6281 final. 
18 OFT Decision of 6 February 2006, Boots plc of Alliance UniChem plc, para. 8 – 13. 
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αυτές από τους φαρμακοποιούς, εφόσον το αντικείμενο των ισχυρισμών των καταγγελλουσών 

αφορά μόνο την πώληση συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων από τους 

φαρμακοποιούς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός της εν λόγω αγοράς 

σε υποαγορές, δεν θα συνεισέφερε στην αξιολόγηση της παρούσας υπόθεσης.  

Συμπέρασμα 

Υπό το φως όλων όσων καταγράφηκαν και αναλύθηκαν και συνεκτιμώντας, τη σχετική νομολογία, 

τα γεγονότα που καταγράφονται, τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων μερών και τις θέσεις των 

καταγγελλουσών, καθώς και όλα τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, η Επιτροπή 

καταλήγει στον ορισμό των εξής σχετικών αγορών της παρούσας υπόθεσης: 

(α) Σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. Στην εν λόγω αγορά, το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει φαρμακευτική κάλυψη 

προς τα μέλη του. Και, 

(β) Σχετική αγορά της λιανικής διάθεσης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. 

Στην εν λόγω αγορά, η ΕΤΥΚ συμμετέχει σε φαρμακεία ως μέτοχος μειοψηφίας και 

δραστηριοποιούνται οι καταγγέλλουσες εταιρείες. 

8.2 Γεωγραφική Αγορά 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της 

σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03): 

«η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν 

στην προμήθεια [και ζήτηση] προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς 

ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω 

περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.».19 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υποθέσεις της20 ανέλυσε τη γεωγραφική αγορά και τη διαχώρισε σε 

εθνική και τοπική από πλευρά προσφοράς και ζήτησης αντίστοιχα. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα της υπόθεσης και ότι η παροχή υπηρεσιών 

φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων που 

προσφέρει στα μέλη του το ΤΥ-ΕΤΥΚ εκτείνεται σε όλα τα μέλη του και σε φαρμακεία στην κυπριακή 

αγορά συνεργαζόμενα και μη και άρα σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, καταλήγει πως, η 

σχετική γεωγραφική αγορά καλύπτει όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Επιπλέον, όσον αφορά την αγορά της λιανικής διάθεσης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα 

 

19 Supra υποσ. 1, Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς. 
20 Βλ. supra υποσ. 17, M.7721 και υποσ. 13, M.7494. 
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νομολογία, αλλά και τον τρόπο που λειτουργούν όλοι οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία τους στην 

κυπριακή Δημοκρατία, θεωρεί ότι, στην εν προκειμένω καταγγελία δύναται να οριστεί ως γεωγραφική 

αγορά της εν λόγω σχετικής αγοράς, όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις πιο πάνω ορισμένες 

αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, ορίζεται ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

8.3 Δομή Αγοράς 

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, το ΤΥ-ΕΤΥΚ, όπως και οι Συντεχνίες ΔΕΟΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, 

παρέχουν φαρμακευτική κάλυψη με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του, συνήθως 

μέσω συμφωνιών με ιδιωτικά φαρμακεία.  

Στη γενική αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης και κατ’ επέκταση και στη 

σχετική υποαγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, δραστηριοποιούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες μέσω του 

ευρύτερου κλάδου υγείας, αντίθετα όμως με το ΤΥ-ΕΤΥΚ και τις προαναφερόμενες Συντεχνίες, οι 

υπηρεσίες που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό και όχι μόνο στα 

μέλη συγκεκριμένων συντεχνιών.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας, εξετάσθηκε ο 

αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στην αγορά, μέσω της ιστοσελίδας της 

Επιτροπής Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών,21 στην οποία καταγράφονται οι ασφαλιστικές εταιρείες 

που έχουν έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και υποκαταστήματα 

ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ και ΕΟΧ), 

αλλά και οι Κυπριακές ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

ευρωπαϊκό χώρο.  

Η Επιτροπή βάσει αυτών παρατηρεί ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών 

Εταιρειών καταγράφονται 41 ασφαλιστικές εταιρείες εκ των οποίων οι ακόλουθες 28, 

δραστηριοποιούνται στον Κλάδο Ασφάλισης Γενικής Φύσεως (2), ο οποίος αφορά τον κλάδο 

ασθενειών: 

1) Altius Insurance Ltd,  

 

21http://mof.gov.cy/gr/1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/1-
%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-
%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-
%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CF%80%CE%BF%
CF%80%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9/%CE%B5%CF%80%C
E%BF%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD  
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2) CNP Cyprialife Ltd,  

3) CNP Ασφαλιστική,  

4) Commercial General Insurance Ltd,  

5) Eurolife Limited,  

6) Eurosure Insurance Company Limited,  

7) Hellenic Alico Life Insurance Co Ltd,  

8) Prime Insurance Company Limited,  

9) Progressive Insurance Company Limited,  

10) Royal Crown Insurance Co Ltd,  

11) Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd,  

12) Trust International Insurance Co (Cyprus) Ltd,  

13) Universal Life Insurance Public Co. Ltd,  

14) Ασφαλιστική Εταιρεία η “Κεντρική” Λτδ,  

15) Ατλάντικ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ,  

16) Γενικές Ασφάλειες Κύπρου Λτδ,  

17) Εθνική Γενικών Ασφαλειών (Κύπρου) Λτδ,  

18) Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ,  

19) Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ,  

20) Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ,  

21) Ύδρα Ασφαλιστική Εταιρεία Λτδ,  

22) Υδρόγειος Ασφαλιστική Εταιρεία (Κύπρου) Λτδ,  

23) Liberty Life Insurance Public Co. Ltd,  

24) AIG Europe S.A.,  

25) Interamerican Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών Α.Ε.,  

26) Lloyd’s Insurance Company SA/NV,  

27) The Association of Underwriters Known as Lloyd’s και, 

28) Metlife Europe DAC.  
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Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου 

από τα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο υγείας,22 που δημοσιεύει, φαίνεται ότι ο αριθμός των 

συμβολαίων ασφάλισης υγείας για το έτος 2017 ανήλθε στις 110.392 και για το έτος 2018 ανήλθε 

στις 119.738 και αφορούσε αντίστοιχα για κάθε έτος 251.253 και 267.148 άτομα. 

Από τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών φαίνεται σύμφωνα με τις δηλώσεις του 

ΤΥ-ΕΤΥΚ ότι τα μέλη του αριθμούν ανά το παγκύπριο 8.024 κατά την 31/03/2017, ενώ της ΕΤΥΚ 

αριθμούν 9.031 κατά τις 28/4/2017. Επομένως, βάσει των εν λόγω στατιστικών στοιχείων του κλάδου 

υγείας από το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου και του αριθμού των συμβολαίων που 

έγιναν το 2017, συγκρίνοντας με τις 8.024 μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, αυτά αντιπροσώπευαν περί το 7,3% 

της αγοράς. 

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι, αναφορικά με τη σχετική αγορά της λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, ήτοι την αγορά που 

δραστηριοποιούνται τα ιδιωτικά φαρμακεία στην Κύπρο, από τις δηλώσεις των καταγγελλουσών 

φαίνεται ότι κατά το έτος 2017 υπήρχαν περί τα 750 εγγεγραμμένα φαρμακεία σε όλες τις επαρχίες. 

Από τη σελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας στις 24/1/2020 

καταγράφονται 555 φαρμακεία.23 

9. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

9.1  Έννομο συμφέρον 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου, απαιτείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για τη 

νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: 

«35. (1) Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ 

ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ ή 102 ΣΛΕΕ, δικαιούται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει 

έννοµο προς τούτου συµφέρον. 

(2) Έννοµο συµφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός 

κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονοµική βλάβη ή ότι τίθεται ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος 

να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση, ως άµεσο αποτέλεσµα της παράβασης.» 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη βάση των στοιχείων των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, 

οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται ότι επηρεάζονται άμεσα από τις ενέργειες της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-

ΕΤΥΚ, διότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 11.500 τραπεζικούς υπαλλήλους, 

τους οποίους παραπέμπουν σε συγκεκριμένα φαρμακεία, ήτοι αυτά στα οποία συμμετέχει η ΕΤΥΚ. 

Συνεπώς, είναι η θέση των καταγγελλουσών εταιρειών ότι οι ενέργειες της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ 

 

22 Βλ. Στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο υγείας για τα έτη 2017 και 2018. http://www.iac.org.cy/easyconsole.cfm/id/875 
23 https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/All/106B349CA8B44376C22577AD004AA5A2?OpenDocument 
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επηρεάζουν άμεσα τις πωλήσεις των άλλων φαρμακείων, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού 

αυτών από την παροχή υπηρεσιών τους στους τραπεζικούς υπαλλήλους στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή απεδέχθη την εξέταση της καταγγελίας, δίδοντας οδηγίες προς την Υπηρεσία για τη 

διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, βάσει των πιο πάνω στοιχείων, θεωρώντας ότι οι 

καταγγέλλουσες εταιρείες επηρεάζονται άμεσα ή/και έμμεσα από τις εν λόγω ενέργειες της ΕΤΥΚ και 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Ως εκ τούτου, αυτές είχαν έννομο συμφέρον να προβούν στην υπό εξέταση 

καταγγελία. 

9.2  Κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις του Νόμου 

Οι καταγγέλλουσες στην καταγγελία τους κάνουν λόγο για παραβάσεις του Νόμου, αναφέροντας ότι: 

«το ΤΥ-ΕΤΥΚ που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά ασφαλιστικής κάλυψης τραπεζικών 

υπαλλήλων, φαίνεται ότι παραπέμπει τους ασφαλιζόμενους για αγορά συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων, ήτοι τα μέλη της, σε συγκεκριμένα φαρμακεία (και ενδεχομένως σε φαρμακείο στο οποίο 

κατέχει μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου της ιδιοκτήτριας εταιρείας).» Οι καταγγέλλουσες 

προσθέτουν ότι: «παράλληλα, το φαρμακείο παρέχει διευκολύνσεις και κίνητρα στους 

ασφαλιζόμενους τραπεζικούς υπαλλήλους, μέσω χαμηλότερων τιμών και μηδαμινό χρόνο αναμονής 

είσπραξης των εξόδων από το Ταμείο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας το φαρμακείο εισπράττει 

απευθείας από το Ταμείο χωρίς να χρειαστεί καταχώρηση ξεχωριστής αίτησης απαίτησης από τον 

εργαζόμενο όπως στην περίπτωση που το μέλος του Ταμείου επιθυμεί να προμηθευτεί φάρμακα από 

άλλο φαρμακείο.»   

Συνεπώς, σύμφωνα με τους καταγγελλόμενους: «το ΤΥΕΤΥΚ εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση 

στην αγορά ασφαλιστικής κάλυψης τραπεζικών υπαλλήλων για την ενίσχυση της θέσης του στην 

αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Συνεπακόλουθα, τα άλλα φαρμακεία τίθενται σε 

μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. Περαιτέρω, υπάρχει ουσιαστικά ο αποκλεισμός των άλλων 

φαρμακείων από την παροχή φαρμάκων σε τραπεζικούς υπαλλήλους που είναι όλοι μέλη του ΤΥ-

ΕΤΥΚ.»  

Περαιτέρω, στην καταγγελία αναφέρεται ότι: «[…] στους τραπεζικούς μέλη του ΤΥΕΤΥΚ και πελάτες 

του φαρμακείου του ΤΥΕΤΥΚ γίνεται έκπτωση 15% ούτως ώστε η τελική τιμή να καλύπτεται πλήρως 

κατά 100% από το Ταμείο, με τον ασφαλιζόμενο να μην χρειάζεται να πληρώσει οτιδήποτε επιπλέον. 

Σε αντίθετη περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος μέλος του ΤΥ-ΕΤΥΚ εξασφαλίσει τα φάρμακα από τρίτο 

φαρμακείο, το Ταμείο καλύπτει μόνο 85% της τιμής με βάση τους Κανονισμούς.» Αυτή η πρακτική 

σύμφωνα με τους καταγγελλόμενους «είναι ένα επιπλέον κίνητρο που δίδεται στα μέλη του ΤΥΕΤΥΚ 

να προμηθεύονται όλα τους τα φάρμακα από συγκεκριμένα φαρμακεία και θέτει όλα τα άλλα 

φαρμακεία σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.» 

Στις απαντητικές επιστολές στα ερωτηματολόγια της Υπηρεσίας που απέστειλαν οι καταγγέλλουσες 

στις 23/02/2017 και 24/02/2017, όσον αφορά το άρθρο 3 του Νόμου ανέφεραν ότι: «[…] η συμφωνία 
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μεταξύ της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ και των δύο φαρμακείων με τα οποία συνεργάζεται και/ή απόφαση της 

ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ (η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων) να 

παραπέμπει τα μέλη της σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία που αναφέρονται στην εγκύκλιο της και με 

τα οποία συνεργάζεται, έχει ως αντικείμενο και/ή αποτέλεσμα τη στρέβλωση, νόθευση, παρακώλυση 

του ανταγωνισμού καθότι: (α) καθορίζονται άμεσα τιμές πώλησης των φαρμακείων και οι όροι 

συναλλαγής των μελών της ΕΤΥΚ με τα φαρμακεία, (β) περιορίζουν τη διάθεση των φαρμάκων και 

ελέγχουν την προμήθεια τους, (γ) κατανέμουν τις πηγές προμήθειας και αγοράς, (δ) εφαρμόζονται 

ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές με αποτέλεσμα άλλα φαρμακεία να τίθενται σε μειονεκτική 

στον ανταγωνισμό θέση.» Πρόσθεσαν δε ότι: «η πρακτική του ΤΥΕΤΥΚ  και η σύμπραξη με τα δύο 

συνεργαζόμενα φαρμακεία έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό και τον έλεγχο της διάθεσης των 

συνταγογραφημένων φαρμάκων και την κατανομή των πηγών προμήθειας στην αγορά.»  

Επίσης, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 

14/12/2016, εάν τα μέλη του προμηθεύονται τα επαναλαμβανόμενα φάρμακα από τα ενδεδειγμένα 

δύο φαρμακεία «θα είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση […], ενώ αν τα προμηθευτούν από 

«μη συνεργαζόμενα» φαρμακεία θα καλύπτεται μόνο το ποσοστό 60%. Περαιτέρω, αν 

προμηθεύονται φάρμακα από τα δύο αυτά ενδεδειγμένα φαρμακεία θα μπορούν να λαμβάνουν 

ποσότητα για μέχρι και τρείς μήνες.» Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι, όσον αφορά τα 

συνταγογραφούμενα φάρμακα, «μπορούν τα μέλη να τα προμηθεύονται από τα δύο ενδεδειγμένα 

φαρμακεία χωρίς καμία επιβάρυνση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία προμηθεύονται τα μέλη 

συνταγογραφούμενα φάρμακα από άλλα φαρμακεία το ποσοστό κάλυψης είναι 80%». Οι 

καταγγέλλουσες πρόσθεσαν ότι: «[…] οι αιτήσεις απαίτησης (τα πρωτότυπα) παρουσιάζονται 

απευθείας στο φαρμακείο και συνεπώς επιβεβαιώνεται και το ότι δεν χρειάζεται το μέλος της ΕΤΥΚ 

να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση απαίτησης.»  

Σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, «με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η διάθεση και τεχνολογική 

ανάπτυξη προς ζημία του καταναλωτή (αρ. 6(1)(β)) καθότι με έμμεσο τρόπο υποχρεώνονται τα μέλη 

της ΕΤΥΚ να προμηθεύονται τα φάρμακα τους από δύο μόνο φαρμακεία χωρίς να αφήνουν τα άλλα 

φαρμακεία να ανταγωνιστούν.» 

Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι εφαρμόζονται ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές, με 

αποτέλεσμα ορισμένες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των καταγγελλουσών, 

«να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση (αρ. 6(1)(δ)).» Λαμβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερόμενα κίνητρα που λαμβάνουν τα μέλη της ΕΤΥΚ που προμηθεύονται φάρμακα από τα 

δυο ενδεδειγμένα φαρμακεία, είναι η θέση των καταγγελλουσών εταιρειών ότι αποκλείονται «από 

μια αγορά 11.500 προσώπων μελών της ΕΤΥΚ».   

Οι καταγγέλλουσες σημείωσαν επίσης ότι: «προκύπτει από την ανακοίνωση της ΕΤΥΚ ότι τελικά δεν 

είναι οι τιμές αλλά το ποσοστό κάλυψης που αποτελεί το πιο σημαντικό κίνητρο καθώς και ο χρόνος 
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αναμονής σε περίπτωση που τα μέλη της ΕΤΥΚ προμηθεύονται τα φάρμακα τους από τα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία.» 

Η καταγγέλλουσα 2 πρόσθεσε ακόμα ότι: «λόγω της συνεργασίας του ΤΥΕΤΥΚ με συγκεκριμένα 

φαρμακεία, και από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι δεν θα καλύπτονται πλήρως τα μέλη τους εάν 

δεν προμηθεύονται φάρμακα από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία, η Καταγγέλλουσα αποκλείστηκε 

από την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μέλη της ΕΤΥΚ και υπέστη και συνεχίζει να 

υφίσταται οικονομική ζημία.»  

Οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι αν η ΕΤΥΚ και/ή το ΤΥ-ΕΤΥΚ κατέχουν μετοχές σε συγκεκριμένο 

φαρμακείο, τότε ενδεχομένως να «υπάρχει μόχλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η ΕΤΥΚ 

στην αγορά κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της στην αγορά των φαρμακείων.»  

Περαιτέρω, οι καταγγέλλουσες σημείωσαν ότι στη περίπτωση που η ΕΤΥΚ και/ή το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

συμμετέχουν σε κάποιο από τα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονται και στα οποία παραπέμπουν 

τα μέλη τους, τότε «μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστές καθότι δραστηριοποιούνται έμμεσα στην 

ίδια σχετική αγορά.» 

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τόσο στην καταγγελία όσο και στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της 

Υπηρεσίας κατά την προκαταρκτική της έρευνα, στις πλείστες περιπτώσεις αναφοράς, οι 

καταγγέλλουσες εταιρείες χρησιμοποιούν το όνομα της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ είτε μαζί είτε χώρια 

χωρίς να τα διαχωρίζουν ή ξεχωρίζουν, θεωρώντας τα το ίδιο όργανο ή/και κοινή επιχείρηση. Ως 

αποτέλεσμα δημιουργείται σύγχυση στις αγορές που αναφέρονται ότι δραστηριοποιείται η κάθε μία, 

καθώς και στον καταλογισμό κατ’ ισχυρισμό παραβάσεων. 

Η Επιτροπή, βασιζόμενη στους ισχυρισμούς των καταγγελλόντων προχωρεί στην εξέταση των 

θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα καταγγελία εναντίον της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ και 

συγκεκριμένα, τις αποφάσεις του και τη συμπεριφορά του ως ένωση επιχειρήσεων, η οποία θα 

εξεταστεί υπό το φως του άρθρου 3(1)(α)(β)(γ) και (δ) και 6(1)(β) και (δ) του Νόμου που 

καταγγέλλονται. 

9.3  Άρθρο 3(1) του Νόμου  

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα όσα καταγγέλθηκαν, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και βρίσκονται 

εντός των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, επικέντρωσε την προσοχή της, στα θέματα που 

εξετάζονται στην παρούσα καταγγελία για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α)(β)(γ) και (δ) 

του Νόμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Νόμου: «Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, 

απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων 

και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον 

περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες 

συνίστανται –  
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(α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής.  

(β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των 

επενδύσεων. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας.  

(δ) στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες επιχειρήσεις 

να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.  

(ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των αντισυμβαλλόμενων 

πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις κρατούσες εμπορικές 

συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών.».  

9.4 «Επιχείρηση» 

Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησης του. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια επιχείρηση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 

συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», 

ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται.24 

Επιπρόσθετα, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 

προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά, ενώ είναι αδιάφορο αν οι δραστηριότητες 

έχουν σκοπό το κέρδος.25 Ο φορέας που ασκεί οικονομικές δραστηριότητες δεν ταυτίζεται με 

συγκεκριμένο υποκείμενο δικαίου, αλλά έχει την έννοια οποιουδήποτε φορέα ασκεί οικονομικής 

φύσης δραστηριότητες. Συνεπώς, η έννοια της επιχείρησης, κατά το Νόμο, καλύπτει κάθε φορέα, ο 

οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά - ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον 

διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του.26 

Προκύπτει επομένως από τη νομολογία ότι δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη επιχείρησης υπό το πρίσμα του 

δικαίου του ανταγωνισμού: α) αυτονομία οικονομικής δράσης και β) πλήρης ανάληψη των 

οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα.27 Ο δημόσιος ή 

 

24 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979. Υπόθεση C-67/96, Albany International BV v 
Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, [1999] ECR I-05751. Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] 
ECR 2999. 
25 Ibid. 
26 Υπόθεση C-118/85, Commission v. Italy, [1987] Συλλ. Νομολ. 2599, παρά. 7. Υπόθεση C-35/96, Commission v. Italy 
(CNSD), [1998] Συλλ. Νομολ. I-03851, παρά. 36. Υπόθεση C-41/90, Höfner and Elser v. Macrotron, [1991] Συλλ. Νομολ. 
I -1979, παρά. 21. Υπόθεση C-244/94, Federation Francaise des Societes d’Assurance, [1995], Συλλ. Νομολ. I-4013, παρ. 
14.  
27 Βλ. σχετικά Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού  ΑΡΙΘΜ. 610/2015, σελ. 79, η οποία παραπέμπει  ενδεικτικά 
στην ακόλουθη νομολογία: «Βλ. ενδεικτικά υπόθ. Τ-23/09 Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Conseil 
central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ. 70-71, υπόθ. C-
55/96, Job Centre coop.arl, Συλλογή 1997, σελ. Ι-7119, σκ.21, συνεκδ. υποθ. C-180-184/98, Pavel Pavlov κ.ά. κατά 
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ιδιωτικός χαρακτήρας μίας επιχείρησης, η επιδίωξη κέρδους από αυτήν ή ο τρόπος χρηματοδότησής 

της, δεν αποτελούν στοιχεία προσδιοριστικά της έννοιας της επιχείρησης.  

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, θεωρείται σκόπιμο κατά την εκτίμηση της έννοιας επιχείρησης, 

η διερεύνηση των διαχειριστικών όψεών της, σχετικά με το ποιες είναι οικονομικής φύσης και ποιες 

αμιγώς διοικητικής.28 Εξάλλου, όσον αφορά την οικονομική φύση των δραστηριοτήτων μίας 

επιχείρησης θα πρέπει να διαχωριστεί ποιες είναι στην πραγματικότητα αυτές, οι οποίες 

εφαρμόζονται κατ’ αυτονομία από την εξεταζόμενη επιχείρηση και ποιες όχι. Σύμφωνα με το ΔΕΕ, 

στην υπόθεση ΜΟΤΟΕ,29 σε περίπτωση κατά την οποία ένα νομικό πρόσωπο δεν θεωρείται για 

μέρος των δραστηριοτήτων του επιχείρηση, λόγω άσκησης προνομίων δημόσιας εξουσίας, είναι 

δυνατόν να θεωρείται ως προς άλλες αν ασκεί οικονομικές δραστηριότητες ανεξάρτητες όμως από 

την άσκηση προνομίων δημόσιας εξουσίας. 

9.4.1 Η ΕΤΥΚ ως «επιχείρηση» 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ΕΤΥΚ αποτελεί συντεχνία, στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των 

τραπεζικών υπαλλήλων στην Κύπρο, καθώς επίσης και υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών και 

άλλων οργανισμών. Η κύρια δραστηριότητα της ΕΤΥΚ είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των 

μελών της ως εργοδοτουμένων και των εργοδοτών τους και γενικότερα, η βελτίωση των όρων 

εργοδότησης τους και η προάσπιση των εργασιακών τους συμφερόντων μέσα από τις ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες δράσεις της που έχουν ως στόχο να τους προσφέρει 

επιπρόσθετα οφέλη.  

Πέραν των ανωτέρω συντεχνιακών δραστηριοτήτων της, η ΕΤΥΚ είναι μέτοχος μειοψηφίας μέσω 

της εταιρείας Figueras Holdings Ltd στην εταιρεία Sunrise Pharmacy Ltd και στο φαρμακείο 

Vinarsiano Holdings Ltd. Αυτό προκύπτει τόσο από τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών, αλλά 

επιβεβαιώθηκε επίσης από την ΕΤΥΚ στις απαντήσεις της σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας κατά 

τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας. Η ΕΤΥΚ σημείωσε επίσης ότι συμμετέχει μόνο σε δύο 

φαρμακεία ως μέτοχος μειοψηφίας, δικαίωμα το οποίο έχει κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο στην 

Κυπριακή Δημοκρατία.  

Αναφορικά με τη συμμετοχή της στη μετοχική σύνθεση των εν λόγω φαρμακείων, η ΕΤΥΚ ανέφερε 

ότι δεν αποτελεί επιχείρηση ούτε προσπαθεί να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά πώλησης 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Επίσης σημείωσε ότι, η συμμετοχή της στα εν λόγω φαρμακεία, 

ως μέτοχος μειοψηφίας, δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην παροχή 

 

Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, Συλλ. 2000 σ. Ι-6451, σκ. 74, υπόθ. C-118/85 Επιτροπή κατά Ιταλίας Συλλ. 
1987 σ. 2599, σκ. 7, υπόθ. C-41/90 Klaus Höfner and Fritz Elser κατά Macrotron GmbH Συλλ. 1991 σ. I-1979, σκ. 21, 
υπόθ. C-35/96 Επιτροπή κατά Ιταλίας (CNSD) Συλλ. 1998 σ. I-3851, σκ. 36, υπόθ. C-244/94 Fédération Française des 
Sociétés d’Assurance κ.ά. κατά Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Συλλ. 1995 σ. I-4013, σκ. 14, απόφαση ΕΑ 
292/IV/2005 υπό 2.1.» 
28 Υπόθεση T-128/98, Aéroports de Paris κατά Επιτροπής, [2000], Συλλ. σελ. II-03929, σκέψεις 110, 112. 
29 Υπόθεση C-49/07, Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος ΝΠΙΔ (ΜΟΤΟΕ) κατά Ελληνικού Δημοσίου, [2008] Συλλογή 
της Νομολογίας 2008 I-04863, παρά. 25. 



46 

 

διευκολύνσεων και ωφελημάτων στα μέλη της και κατ’ επέκταση και στο σύνολο των συμπολιτών 

τους. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, η ΕΤΥΚ με την κατοχή μετοχών στα εν λόγω φαρμακεία κρίνεται ότι ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα ακόμα και αν αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Σύμφωνα με την 

προαναφερόμενη κρατούσα άποψη στη νομολογία, η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται στην 

προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω 

φαρμακεία δεν εξυπηρετούν μόνο τα μέλη της ΕΤΥΚ, αλλά γενικά το καταναλωτικό κοινό της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι η συμμετοχή σε φαρμακεία αποτελεί προσφορά 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ήτοι στην αγορά λιανικής διάθεσης 

φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών και ως εκ τούτου, η ΕΤΥΚ αποτελεί επιχείρηση ως προς 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητά της. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και τις θέσεις που κατατέθηκαν από 

τις καταγγέλλουσες εταιρείες, σημειώνει ότι για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, δεν προκύπτει 

ότι η ΕΤΥΚ αποτελεί μία ενιαία οικονομική ενότητα με το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις του 

ΤΥ-ΕΤΥΚ στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας 

διεφάνη ότι, αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και είναι επίσημα εγγεγραμμένο ως σωματείο με 

δική του ανεξάρτητη διοίκηση. Κοινό σημείο των δύο οργανώσεων αποτελούν τα μέλη τους, τα οποία 

είναι κοινά τουλάχιστον από πλευράς ΤΥ-ΕΤΥΚ, καθώς τα μέλη της ΕΤΥΚ δεν είναι υποχρεωτικό να 

συμμετέχουν στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. 

9.4.2 Το ΤΥ-ΕΤΥΚ ως «επιχείρηση» 

Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και είναι επίσημα εγγεγραμμένο ως σωματείο, 

το οποίο ιδρύθηκε το 2005 μέσα από Συλλογική Σύμβαση της ΕΤΥΚ με τον Κυπριακό Εργοδοτικό 

Σύνδεσμο Τραπεζών και προήλθε από την ενοποίηση των επιμέρους Ταμείων Υγείας και 

συγκεκριμένων τραπεζών. Σκοπός του είναι η κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

των μελών του, καθώς και των εξαρτώμενων τους. Τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, κατ’ ουσία ταυτίζονται με 

αυτά της ΕΤΥΚ. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό και προωθεί την αλληλεγγύη 

μεταξύ των μελών του, ειδικότερα αυτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.   

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας 

κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας, δεν συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση 

οποιασδήποτε εταιρείας ή φαρμακείου στην Κύπρου, συνεπώς δεν ασκεί οποιαδήποτε οικονομική 

δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα. Επίσης σημείωσε ότι δεν αποτελεί επιχείρηση ούτε προσπαθεί 

να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

πρόσθεσε ότι λαμβάνει υπόψη το κοινό συμφέρον και πως σκοπός του δεν είναι το κέρδος, αλλά η 

«παροχή διευκολύνσεων και ωφελημάτων στα μέλη του […].» 
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Ως προς τη συνεργασία του ΤΥ-ΕΤΥΚ με τρία φαρμακεία ανέφερε ότι η διευθέτηση που υπάρχει 

μεταξύ αυτού και των τριών φαρμακείων: «ήταν και είναι ανοιχτή σε όλα τα φαρμακεία και 

φαρμακοποιούς, να την ασπαστούν και να υιοθετήσουν και τα ίδια δεδομένα συνεργασίας, γεγονός 

που έχει τονιστεί πλειστάκις προς τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο […].». 

Το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε επίσης πως στις καταγγελίες εναντίον του περιέχονται πολλές ανακρίβειες και 

σημείωσε ότι: «[…] δεν προσφέρει ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη σε όλους ανεξαιρέτως 

τους τραπεζικούς υπαλλήλους της Κύπρου […]. Δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο καμίας 

εταιρείας- ιδιοκτήτριας φαρμακείου και αυτό μπορεί εύκολα να ελεγχθεί από οποιονδήποτε. Δεν 

παρέχει διευκολύνσεις στους τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά στα μέλη του και δεν είναι όλοι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι μέλη του. Η έγκαιρη διεκπεραίωση των εργασιών του είναι στόχος του και 

απαίτηση των μελών του και δεν μπορεί να καταγγέλλεται γι’ αυτό.» 

Επιπλέον, το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφερε ότι: «τα μέλη του μπορούν να αγοράζουν φάρμακα από οπουδήποτε 

θέλουν, αλλά για τα φάρμακα που παρέχονται από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία η οφειλή 

διευθετείται απευθείας από το ΤΥ-ΕΤΥΚ και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του 

μέλους.»   

Αναφορικά με το σκοπό της συνεργασίας του ΤΥ-ΕΤΥΚ με τα δύο φαρμακεία στη Λευκωσία, το ΤΥ-

ΕΤΥΚ ανέφερε ότι οι εν λόγω συνεργασίες εξοικονομούν τους πόρους του Ταμείου για τη διασφάλιση 

της προσφοράς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του και στις οικογένειες τους. 

Επιπρόσθετα, η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΚ ανέφεραν ότι στόχος τους είναι η βελτίωση της ευημερίας των 

μελών τους, αλλά και του κοινωνικού συμφέροντος και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούν να ανεχθούν: 

«την υπερβολική κερδοσκοπία εις βάρος τους και κατά συνέπεια εις βάρος του συνόλου των 

συμπολιτών μας. Αυτό θα επιτευχθεί με την μείωση των ψηλών τιμών των φαρμάκων σε φυσιολογικά 

επίπεδα αφού αποτελεί καθολική διαπίστωση ότι τα φάρμακα στην Κύπρο είναι σε διπλάσια ή και 

τριπλάσια τιμή απ’ ότι την Ελλάδα και διεθνώς. […].»  

Όσον αφορά τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανέφεραν ότι οι εν λόγω 

συντεχνίες διατηρούν δικά τους φαρμακεία, τα οποία παρέχουν μεγάλη έκπτωση μόνο στα μέλη τους 

και όχι σε όλους τους πελάτες τους. Επιπρόσθετα, σημείωσαν ότι εν λόγω συντεχνίες διατηρούν 

συμφωνίες και με άλλα φαρμακεία για προμήθεια φαρμάκων με συγκεκριμένη έκπτωση προς τα 

μέλη τους. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ σημείωσε ότι αυτό που επιδιώκει είναι το ίδιο, δηλαδή να προσφέρει 

φάρμακα στα μέλη του με έκπτωση και ως εκ τούτου, «δεν είναι δυνατόν να γίνεται προσπάθεια 

παρουσίασης του ΤΥΕΤΥΚ ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση ενώ οι άλλες συντεχνίες […] με δεκαπλάσια 

μέλη και κατά συνέπεια με δεκαπλάσιο κύκλο εργασιών, να λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο χωρίς 

κανένα πρόβλημα.» Ταυτόχρονα, η ΕΤΥΚ πρόσθεσε και αυτή ότι όσον αφορά τις εν λόγω συντεχνίες, 

«δεν γίνεται αναφορά για καμία δεσπόζουσα θέση ή και μερίδια αγοράς την στιγμή που η ΕΤΥΚ το 

μόνο που έκανε είναι αυτό που επιτρέπεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, δηλαδή να είναι 

μέτοχος μειοψηφίας σε δύο φαρμακεία.». 
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Η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι το ΔΕΕ στην υπόθεση Becu30 έκρινε ότι οι εργαζόμενοι ως 

υπάλληλοι αποτελούν ενιαία οικονομική ενότητα με τους εργοδότες του και ως εκ τούτου δεν 

αποτελούν επιχειρήσεις υπό την έννοια του Νόμου και της ΣΛΕΕ. Αυτό είναι προφανές στην υπό 

εξέταση υπόθεση, όπου τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελούν εργαζόμενους υπάλληλους τραπεζών 

εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και ως εκ τούτου δεν αποτελούν επιχειρήσεις για τους σκοπούς 

του Νόμου. 

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΔΕΕ στην υπόθεση Albany,31 αποφάνθηκε ότι η 

συμφωνία μεταξύ οργανώσεων που εκπροσωπούσαν εργαζομένους και εργοδότες αναφορικά με τη 

δημιουργία συνταξιοδοτικού ταμείου δεν αποτελούσε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων. Το δικαστήριο 

θεώρησε ότι οι κοινωνικοί σκοποί που εξυπηρετούσαν οι συλλογικές συμβάσεις θα βλάπτονταν αν 

ενέπιπταν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Στην ίδια υπόθεση, το ΔΕΕ έκρινε 

επίσης ότι το συνταξιοδοτικό ταμείο που δημιουργήθηκε αποτελούσε επιχείρηση, καθώς προέβαινε 

σε επενδύσεις το αποτέλεσμα των οποίων καθόριζε το ποσό των ωφελημάτων που θα κατέβαλε το 

ταμείο στα μέλη. Συνεπώς, η εν λόγω δραστηριότητα δύναται να χαρακτηριστεί ως οικονομικής 

φύσεως. 

Στην υπό εξέταση υπόθεση όμως, το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν φαίνεται να προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους 

επενδύσεις από τις οποίες να εξαρτάται το είδος και/ή ο βαθμός της φαρμακευτικής κάλυψης των 

μελών του. Αντιθέτως, η φαρμακευτική κάλυψη εξαρτάται αποκλειστικά από τις σχετικές συμφωνίες 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ με τα συνεργαζόμενα φαρμακεία και της έκπτωσης που θα λάβει από αυτά κατά την 

αποπληρωμή του τιμολογίου για αγορές από τα μέλη του. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει ότι εν 

προκειμένω υφίσταται μία σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου (agent – principal 

relationship), όπου ο αντιπροσωπευόμενος δεν αποτελεί επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, η ως άνω 

περιγραφείσα δραστηριότητα της φαρμακευτικής πληρωμής των τιμολογίων των μελών του ΤΥ-

ΕΤΥΚ και η μεσολάβηση για τη λήψη εκπτώσεων, δεν δύναται να αποτελεί δραστηριότητα 

οικονομικής φύσεως, αφού ουσιαστικά εκπορεύεται από τα ίδια τα μέλη του και αφορά αυτά. 

Στην υπόθεση Albany,32 ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής: «206. Πρώτον, 

θεωρώ ότι η έννοια της «επιχειρήσεως» χρησιμεύει για δύο σκοπούς στο σύστημα του άρθρου 85. 

Από τη μια πλευρά — η λειτουργία δε αυτή είναι πιο φανερή — καθιστά δυνατό να καθοριστούν οι 

κατηγορίες των οικονομικών μονάδων επί των οποίων έχουν εφαρμογή οι κανόνες ανταγωνισμού. 

 

30 Υπόθεση C-22/98, Ποινική δίκη κατά Jean Claude Becu, Annie Verweire, Smeg NV και Adia Interim NV, [1999] Συλλογή 
της Νομολογίας 1999 I-05665. 
31 Υπόθεση C-67/96, Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, [2000] 4 CMLR 446. Βλ. 
επίσης και Υπόθεση C-115-117/97, Brentjens' Handelsonderneming v. Stiching Bedrijfspensioenfonds voor de handel in 
bouwmaterialen, [1999] ECR I-6025. Υπόθεση C-219/97, Drijvende Bokken v. Stichting Pensioenfonds voor de vervoer- 
en havenbedrijven, [1999] ECR I-6121. 
32 Ibid. Βλ. Προτάσεις Γενικού Εισαγγελέα Jacobs —Υπόθεση C-67/96, Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-115/97, C-116/97 
και C-117/97 και Υπόθεση C-219/97. 
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Το ζήτημα εγείρεται π.χ. στις υποθέσεις που αφορούν δημόσιους οργανισμούς.33 Το κριτήριο στις 

υποθέσεις αυτές είναι αν ο φορέας ασκεί δραστηριότητα οικονομικής ή εμπορικής φύσεως. Από την 

άλλη πλευρά, χρησιμεύει για να καθοριστεί ο φορέας στον οποίο μπορεί να αποδοθεί ορισμένη 

συμπεριφορά. Το δεύτερο ζήτημα εγείρεται π.χ. στις περιπτώσεις όπου υφίσταται σχέση θυγατρικής 

και μητρικής εταιρίας.34 Το κριτήριο εδώ είναι αν υφίσταται ανεξάρτητος φορέας που αυτενεργεί ή αν 

υπάρχει μόνον ένας «εντολοδόχος» χωρίς αυτοτέλεια για να καθορίσει τη δική του πορεία. 

[…] 

226. Ασφαλώς υπάρχουν περιστάσεις όπου οι δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων 

πληρούν και τις δύο προϋποθέσεις. Μερικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ενδέχεται π.χ. να 

διαχειρίζονται ιδίω δικαιώματι υπεραγορές, ταμιευτήρια, γραφεία ταξιδιών κ.λπ. Όταν δρουν υπό την 

ιδιότητα αυτή, έχουν εφαρμογή οι κανόνες ανταγωνισμού. 

227. Όμως, στις παρούσες υποθέσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προβαίνουν σε συλλογικές 

διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες σχετικά με τις συντάξεις των εργαζομένων του τομέα. Από την 

άποψη αυτή, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ενεργούν απλώς ως εντολοδόχος των εργαζομένων 

ορισμένου τομέα και δεν αυτενεργούν. Τούτο από μόνο του αρκεί για να δείξει ότι στις παρούσες 

υποθέσεις δεν δρουν ως επιχειρήσεις υπό την έννοια του δικαίου του ανταγωνισμού.» (η 

υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Καθίσταται ως εκ τούτων σαφές ότι για να χαρακτηριστεί μια συνδικαλιστική οργάνωση ως 

επιχείρηση για τους σκοπούς του Νόμου, πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τα μέλη της και μόνο 

για λογαριασμό της ως σωματείο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση στην υπό εξέταση 

υπόθεση, καθώς ουσιαστικά το ΤΥ-ΕΤΥΚ προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με 

φαρμακεία για λογαριασμό των μελών του και όχι ιδίω συμφέροντι. Με άλλα λόγια, η υπό εξέταση 

δραστηριότητα του ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν είναι οικονομικού ή εμπορικού χαρακτήρα, καθώς λειτουργεί 

απλώς διαμεσολαβητικά για λογαριασμό των μελών του, τα οποία προφανώς δεν είναι επιχειρήσεις 

λόγω της ιδιότητάς τους ως εργαζομένων. Επιπλέον δύναται να υπομνησθεί περαιτέρω ότι, αυτή η 

δραστηριότητα του ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν μπορεί να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ούτε σε θεωρητική βάση 

και συνεπώς διαφοροποιείται ουσιωδώς από τις συνήθεις δραστηριότητες των ασφαλιστικών 

εταιρειών στον τομέα της υγείας. Όπως έχει αναφερθεί στη θεωρία «It is not necessary actually to 

make profit, not is it necessary to have a profit-making motive. All that is required is that the potential 

exists to make profit from the activity. […] It is clear that activity is not economic when it is impossible 

to profit from it […]».35 

 

33 Βλ., π.χ., Υπόθεση 30/87, Bodson, [1988] Συλλογή 1988, σ. 2479. Υπόθεση C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH κατά 
Eurocontrol, [1994] Συλλογή 1994, σ. Ι-43. Υπόθεση C-41/90, Klaus Höfner και Fritz Elser κατά Macrotron GmbH, [1991] 
Συλλογή 1991, σ. I-1979.  
34 Υπόθεση C-73/95 Ρ, Viho κατά Επιτροπής, [1996] Συλλογή 1996, σ. Ι-5457, και οι αποφάσεις που παρατίθενται στη 
σκέψη 16 της αποφάσεως αυτής. 
35 Βλ. σχετικά Odudu, O. (2006) The Boundaries of EC Competition law. The Scope of Article 81. OUP. Σελ. 36. 



50 

 

Βάσει όλων των πιο πάνω και λαμβάνοντας επίσης υπόψη όσα έχουν αναφερθεί από τις 

καταγγέλλουσες εταιρείες, η Επιτροπή θεωρεί ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν ασκεί δραστηριότητες οικονομικής 

φύσεως και ως εκ τούτου δεν αποτελεί επιχείρηση στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Νόμου και της 

σχετικής νομολογίας του δικαίου του ανταγωνισμού. 

9.5 Έννοια «ένωση επιχειρήσεων» 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου: «ένωση επιχειρήσεων» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, ένωση, 

σύλλογο, ίδρυμα ή σώμα προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι, που εκπροσωπεί τα εμπορικά 

συμφέροντα αυτόνομων επιχειρήσεων και λαμβάνει αποφάσεις ή συνάπτει συμφωνίες προς 

προώθηση των συμφερόντων αυτών.» 

Η «ένωση επιχειρήσεων» προϋποθέτει πλειονότητα επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται μεταξύ 

τους µε οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης συνεργασίας.36 Δεν απαιτείται η «ένωση επιχειρήσεων» 

να έχει νομική προσωπικότητα,37 ούτε ίδια εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα, προκειμένου να 

εμπίπτει στο άρθρο 3 του Νόμου,38 αρκεί να εξυπηρετεί τα εμπορικά συμφέροντα των µελών της.39 

Μεταξύ άλλων, σωματεία, ενώσεις, σύνδεσμοι, αγροτικοί συνεταιρισμοί θεωρούνται «ενώσεις 

επιχειρήσεων» ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, την άσκηση εκ μέρους τους οικονομικής 

δραστηριότητας και κερδοσκοπικού ή µη σκοπού. Εξάλλου, και οι σύλλογοι δύνανται να συνιστούν 

ενώσεις επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόμου, καθώς σκοπός του εν λόγω άρθρου 

είναι να αποτρέψει το ενδεχόμενο μια τέτοια ένωση επιχειρήσεων σε οποιαδήποτε βαθμίδα να 

λειτουργεί ως πεδίο (forum) οικονομικών συνεννοήσεων µε αντι-ανταγωνιστικό χαρακτήρα μεταξύ 

των ενδιαφερομένων μελών.40 Επιπλέον διασαφηνίζεται από τη νομολογία του ΔΕΕ ότι, δεν είναι 

αναγκαίο το εν λόγω όργανο να ασκεί το ίδιο μια οικονομική δραστηριότητα, καθώς σημαντικό 

κριτήριο είναι να εκπροσωπεί τα οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα των μελών της.41 

9.5.1 ΕΤΥΚ και ΤΥ-ΕΤΥΚ ως «ενώσεις επιχειρήσεων» 

Σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες εταιρείες, η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελούν ενώσεις 

επιχειρήσεων, αφού ως αναφέρουν: «[…] η συμφωνία μεταξύ της ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ και/ή απόφαση της 

 

36 Υπόθεση Τ-23/09, Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Conseil central de la section G de l’Ordre 
national des pharmaciens (CCG) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, [2010] Συλλογή της Νομολογίας 2010 II-05291, σκ. 74, 
76-77, στην οποία κρίθηκε ειδικά ο Εθνικός Σύλλογος Φαρμακοποιών της Γαλλίας ως ένωση επιχειρήσεων. Βλ. επίσης, 
Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 505/VΙ/2010. 
37 Υπόθεση C-395/96 P και C-396/96 P, Compagnie maritime belge transports SA, Compagnie maritime belge SA και 
Dafra-Lines A/S (CEWAL) κατά Επιτροπής, [2000] Συλλογή  σ. Ι- 01365, σκ. 144. Βλ. επίσης σχετικά και Λ. Κοτσίρη, 
Ευρωπαϊκό Εµπορικό ∆ίκαιο, 2003, σελ. 398-399. 
38 Βλ. Συνεκδ. Υποθέσεις Τ-25/95, Τ-26/95, Τ-30/95 έως Τ-32/95, Τ-34/95 έως Τ-39/95, Τ-42/95 έως Τ-46/95, Τ-48/95 έως 
Τ-65/95, Τ-68/95 έως Τ-71/95, Τ-87/95, Τ-88/95, Τ-103/95 και Τ-104/95, Cimenteries CBR SA κ.ά. κατά Επιτροπής, [2000] 
Συλλογή  σ. ΙΙ-491, σκ. 833 & 1094, σκ. 1320.  
39 Βλ. Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 96/438/ΕΚ, FENEX (IV/34.983), [1996] OJ L 181, p. 28–36 σκ. 31 και Alison 
Jones & Sufrin Brenda, EC Competition Law, Oxford University Press, 4th Edition 2011, σελ. 168 επ.. 
40 Jones Alison, Sufrin Brenda, EC Competition Law, Oxford, 2nd Edition, 2004, σελ. 147. 
41 Βλ. μεταξύ άλλων, Υπόθεση C-309/99, Wouters κ.α. εναντίον Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten 
(NOVA), [2002] ECR I-577.  
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ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ (η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση και/ή ένωση επιχειρήσεων) να 

παραπέμπει τα μέλη της σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία […]».   

Εν προκειμένω, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η κύρια δραστηριότητα της ΕΤΥΚ είναι η ρύθμιση 

των σχέσεων μεταξύ των μελών της σαν εργοδοτουμένων και των εργοδοτών τους και γενικότερα, 

η βελτίωση των όρων εργοδότησής τους. Όσον αφορά το ΤΥ-ΕΤΥΚ, έχει ως κύρια δραστηριότητα 

την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα μέλη του και στα εξαρτώμενά τους και τα μέλη του 

κατ’ ουσία ταυτίζονται με αυτά της ΕΤΥΚ. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το ΔΕΕ στην υπόθεση Becu, έκρινε ότι: «[…] οι αναγνωρισμένοι 

λιμενεργάτες συνδέονται με τις επιχειρήσεις για τις οποίες ασκούν λιμενικές εργασίες με σχέση 

εργασίας που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι παρέχουν τις περί ων πρόκειται εργασίες υπέρ και 

υπό τη διεύθυνση εκάστης των επιχειρήσεων αυτών, οπότε πρέπει να θεωρηθούν ως «εργαζόμενοι» 

υπό την έννοια του άρθρου 48 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρου 39 ΕΚ), 

όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου (βλ., όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας του 

εργαζόμενου, την απόφαση Merci, σκέψη 13). Επομένως, έχοντας ενταχθεί, κατά τη διάρκεια της 

σχέσεως αυτής, στις πιο πάνω επιχειρήσεις και σχηματίζοντας, έτσι, μια οικονομική μονάδα με κάθε 

μία από αυτές, οι λιμενεργάτες δεν αποτελούν οι ίδιοι «επιχειρήσεις» υπό την έννοια του κοινοτικού 

δικαίου του ανταγωνισμού. Πρέπει να προστεθεί ότι, ακόμη και αν οι αναγνωρισμένοι λιμενεργάτες 

λιμενικής ζώνης ληφθούν συλλογικώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν επιχείρηση.»42  

Περαιτέρω, όπως σημείωσε και ο Γενικός Εισαγγελέας Jacobs στις προτάσεις του στην υπόθεση 

Albany,43 το ΔΕΕ στην υπόθεση Suiker Unie44  έκρινε ότι οι μισθωτοί αποτελούν μια «οικονομική 

ενότητα» με τους εργοδότες τους, οι οποίοι αποτελούν επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε 

χαρακτηριστικά «[…] Τα «βοηθητικά όργανα που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την επιχείρηση 

του παραχωρήσαντος εμπορική αντιπροσωπεία»45 δεν μπορούν να θεωρηθούν ως επιχειρήσεις. 

Στην υπόθεση εκείνη, χρειάστηκε απλώς να χαράξει το Δικαστήριο μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

μισθωτών και ανεξάρτητων εμπορικών αντιπροσώπων στη σχέση τους με τρίτους. Έτσι, το 

Δικαστήριο μπόρεσε να στηρίξει τη συλλογιστική του κυρίως στη δυνατότητα να αποδοθούν οι 

δραστηριότητες των μισθωτών στον εργοδότη τους.» 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, για να αποτελέσουν η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ ενώσεις επιχειρήσεων, 

θα πρέπει να αποδειχθεί ότι τα μέλη τους αποτελούν επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν 

ανωτέρω, σχετικά με την έννοια της επιχείρησης, ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί 

επιχείρηση, εφόσον δεν ασκεί αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα, με την έννοια ότι δεν προσφέρει 

 

42 Βλ. supra υποσ. 30, Υπόθεση C-22/98, παρά. 26, 27. 
43 Supra υποσ. 39. 
44 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 40 έως 48, 50, 54 έως 56, 111, 113 και 114/73, Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA 
και λοιποί κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1975] Ελληνική ειδική έκδοση 1975 00507, σκέψη 539. 
45 Ibid, σκ. 542. 
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αγαθά ή υπηρεσίες σε μια αγορά και δεν φέρει τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με την 

άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.  

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αποτελούν 

μέλη της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ, είναι εργαζόμενοι και όχι επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιχειρήσεις για τους σκοπούς του Νόμου. Κατ’ επέκταση, η ΕΤΥΚ 

και το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν δύνανται να αποτελέσουν ενώσεις επιχειρήσεων, στη βάση του άρθρου 2 του 

Νόμου και της σχετικής νομολογίας. 

9.6 Αξιολόγηση των θέσεων των καταγγελλουσών από την Επιτροπή 

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις ως άνω θέσεις που υπέβαλαν οι καταγγέλλουσες εταιρείες και 

ομόφωνα καταλήγει στις κατωτέρω αξιολογήσεις όλων των ενώπιόν της στοιχείων και δεδομένων 

της υπόθεσης: 

9.6.1 Αξιολόγηση θέσεων καταγγέλλουσας 2 

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας 2 περί κατοχής δεσπόζουσας θέσης από το 

ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ, η Επιτροπή επισημαίνει καταρχάς ότι όπως έχει εκτενώς αναλυθεί από την 

Επιτροπή, το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί «επιχείρηση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου και άρα 

εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6(1) του Νόμου αναφορικά με την απαγόρευση 

καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης, αλλά και από την εφαρμογή του 

άρθρου 3(1) του Νόμου. 

Παρά ταύτα, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων, στη 

γενική αγορά φαρμακευτικής κάλυψης, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιούνται είκοσι οκτώ (28) 

ασφαλιστικές εταιρείες μέσω του ευρύτερου κλάδου υγείας, οι οποίες ουσιαστικά, σύμφωνα με τις 

καταγγέλλουσες, παρέχουν παρόμοιας φύσης υπηρεσίες ως το ΤΥ-ΕΤΥΚ, εφόσον προσφέρουν και 

αυτές φαρμακευτική κάλυψη στους πελάτες τους. Αντίθετα όμως με τις ασφαλιστικές εταιρείες, το 

ΤΥ-ΕΤΥΚ, όπως και οι συντεχνίες ΔΕΟΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, προσφέρει φαρμακευτική κάλυψη μόνο στα 

μέλη του, τα οποία ανέρχονται στις 8.024 το έτος 2017, ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

ασφαλιστικές εταιρείες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του 

ΤΥ-ΕΤΥΚ. Όσον αφορά τις προαναφερόμενες συντεχνίες και αυτές διαθέτουν ταμεία αλληλεγγύης 

προς τα μέλη τους, παρέχοντας παρόμοιες υπηρεσίες προς αυτά και αριθμούν πολλά περισσότερα 

μέλη από αυτά του ΤΥ-ΕΤΥΚ. 

Επομένως, ακόμα και στην περίπτωση που οι καταγγελλόμενοι δραστηριοποιούντο ως 

«επιχειρήσεις» στην αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων 

και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, η Επιτροπή κρίνει ότι, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, δεν θα 

κατείχαν δεσπόζουσα θέση στην προαναφερόμενη σχετική αγορά. Πέραν τούτου, όπως έχει 

επισημανθεί, σε αυτή την αγορά δεν έχει οποιαδήποτε δραστηριοποίηση, η ΕΤΥΚ.  
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Αναφορικά με τη δεύτερη ορισμένη σχετική αγορά, ήτοι την αγορά της λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ΕΤΥΚ, 

είναι μέτοχος μειοψηφίας σε φαρμακεία και δεν της ανήκουν ούτε και διαχειρίζεται αυτά. Επομένως, 

στην ουσία καταγγέλλεται ένας μέτοχος μίας εταιρείας και όχι η ίδια η εταιρεία/φαρμακείο από τις 

καταγγέλλουσες. Αυτό από μόνο του καθιστά τη διερεύνηση της καταγγελίας υπό το πρίσμα του 

άρθρου 6(1) του Νόμου εξαιρετικά δυσχερή, καθόσον η ΕΤΥΚ αποτελεί μόνο μέρος της επιχείρησης 

που θα έπρεπε να καταγγέλλεται και η οποία δεν έχει καταγγελθεί στην προκειμένη περίπτωση. 

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι η ΕΤΥΚ, κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας, 

συμμετείχε σε δυο μόνο φαρμακεία από τα 750 που ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι εκ των πραγμάτων η ΕΤΥΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. Περαιτέρω, δεν προκύπτει ότι η ΕΤΥΚ 

χρησιμοποιεί τη θέση της στην αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, επειδή δεν δραστηριοποιείται σε αυτήν, 

(μόνο το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει αυτή την κάλυψη) ακόμα και αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν κοινά μέλη με 

το ΤΥ-ΕΤΥΚ.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τους ως άνω ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας 2. 

Ως προς τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας 2 αναφορικά με παράβαση του άρθρου 6, η 

Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι ο ισχυρισμός τους ότι οι καταγγελλόμενοι αποτελούν επιχείρηση 

καθώς ασκούν οικονομική δραστηριότητα είναι παντελώς αβάσιμος, καθότι δεν στηρίζεται σε 

οποιαδήποτε τεκμηρίωση ή επιχειρηματολογία. Παράλληλα, η καταγγέλλουσα 2 εμμένει να 

χαρακτηρίζει ως μία επιχείρηση την ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ, χωρίς σχετική αιτιολόγηση και 

τεκμηρίωση των ισχυρισμών της, παρά το γεγονός ότι όπως κατέδειξε η Επιτροπή δεν δύνανται να 

χαρακτηριστούν ως μία ενιαία οικονομική οντότητα, καθώς το ΤΥ-ΕΤΥΚ διοικείται αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως και σε κάθε περίπτωση δεν ασκεί δραστηριότητες οικονομικής φύσεως. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει εκτενώς αναφερθεί στο εν λόγω ζήτημα της έννοιας «επιχείρηση» και 

έχει σημειώσει ότι για να χαρακτηριστεί μια συνδικαλιστική οργάνωση ως «επιχείρηση» για τους 

σκοπούς του Νόμου, πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τα μέλη της και ιδίω συμφέροντι, ήτοι για 

λογαριασμό της ως σωματείο, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην παρούσα υπόθεση καθώς το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με φαρμακεία για λογαριασμό των μελών του και 

μόνο. Συνεπώς, η υπό εξέταση δραστηριότητα του ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν είναι οικονομικού ή εμπορικού 

χαρακτήρα, καθώς λειτουργεί απλώς διαμεσολαβητικά για λογαριασμό των μελών του, τα οποία 

προφανώς δεν είναι επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως εργαζομένων. Επιπλέον δύναται να 

υπομνησθεί περαιτέρω ότι, αυτή η δραστηριότητα του ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν μπορεί να έχει κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα ούτε σε θεωρητική βάση και συνεπώς διαφοροποιείται ουσιωδώς από τις συνήθεις 

δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιρειών στον τομέα της υγείας.  
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Ως προς την ΕΤΥΚ, η οποία κρίθηκε ως «επιχείρηση» για συγκεκριμένες δραστηριότητες της, ήτοι 

για τη μετοχική συμμετοχή της σε φαρμακεία, δεν ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες στην αγορά 

παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων 

φαρμάκων. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, η δραστηριοποίηση της ΕΤΥΚ στην αγορά λιανικής 

διάθεσης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων είναι σε πολύ περιορισμένο 

βαθμό, εφόσον αφορά τη συμμετοχή της σε 2 από τα περίπου 750 εγγεγραμμένα φαρμακεία στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τους ως άνω ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας 2, 

καθώς δεν πληρούνται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6(1) του Νόμου. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή, αναφορικά με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας 2 περί εφαρμογής του 

άρθρου 3 του Νόμου, σημειώνει εν πρώτοις ότι δεν τεκμηριώνονται με οποιονδήποτε τρόπο παρά 

μόνο γίνεται μία απλή αναφορά. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή επαναλαμβάνει καταρχάς ότι η 

ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελούν ενώσεις επιχειρήσεων, καθώς τα μέλη τους αποτελούν 

εργαζομένους, οι οποίοι δεν μπορούν χαρακτηριστούν ως «επιχειρήσεις». Αυτό διότι οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι δεν ασκούν αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα, με την έννοια ότι δεν προσφέρουν 

αγαθά ή υπηρεσίες σε μια αγορά και δεν φέρουν τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο που συνδέεται με 

την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. 

Εν δευτέροις, ως προς την καταγγελλόμενη συμφωνία μεταξύ «ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ» και φαρμακείων, 

ως αναφέρεται στις θέσεις της καταγγέλλουσας 2, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΥΚ δεν 

σύναψε οποιαδήποτε σχετική συμφωνία με φαρμακεία, ενώ το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί επιχείρηση, 

οπότε παρέλκει η εξέταση των δικών του συμφωνιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι ο αριθμός των μελών της ΕΤΥΚ ή/και του ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι φανερά πολύ μικρός για να 

μπορούν οι συμφωνίες που καταγγέλλονται με τα συγκεκριμένα φαρμακεία να είναι ικανές να 

επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην κυπριακή αγορά. 

9.6.2 Αξιολόγηση θέσεων καταγγελλουσών 1 και 3 

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 αναφορικά με τον ορισμό της σχετικής 

αγοράς προϊόντων και συγκεκριμένα με την αγορά παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι 

καταγγέλλουσες 1 και 3 δεν διαφωνούν, όπως δήλωσαν, με τον ορισμό της εν λόγω αγοράς, αλλά 

με την εμβέλειά της. Όπως διευκρίνισαν, πιο συγκεκριμένα, διαφωνούν με το ποιοι είναι οι 

καταναλωτές στην εν λόγω αγορά και ότι έπρεπε να είχε οριστεί με πιο στενό τρόπο από την 

Επιτροπή έτσι ώστε η αγορά να περιλάμβανε φαρμακευτική κάλυψη προς τα μέλη της ΤΥ-ΕΤΥΚ 

μόνο, κάνοντας παραπομπές στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισμό της 

σχετικής αγοράς. 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι καταγγέλλουσες 1 και 3 προβάλλουν ισχυρισμούς τους οποίους δεν 

αιτιολογούν επαρκώς με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ανατρέψουν τα προκαταρκτικά 

συμπεράσματα της Επιτροπής. Αυτό καθίσταται ιδίως εμφανές στην περίπτωση των ισχυρισμών 

τους για τη σχετική αγορά, καθώς δεν προέβησαν σε επαρκή αιτιολόγηση, μεταξύ άλλων, σε σχέση 

με το πώς η χρήση του SSNIP test θα ανέτρεπε τα δεδομένα της σχετικής αγοράς.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην απόφαση Energie v Commission, το ΔΕΕ σημείωσε τα εξής: "[W]hen 

the Commission relies on evidence which is in principle sufficient to demonstrate the existence of 

the infringement, it is not sufficient for the undertaking concerned to raise the possibility that a 

circumstance arose which might affect the probative value of that evidence so that the Commission 

bears the burden of proving that that circumstance was not capable of affecting the probative value 

of that evidence. On the contrary, except in cases where such proof could not be provided by the 

undertaking concerned on account of the conduct of the Commission itself, it is for the undertaking 

concerned to prove to the requisite legal standard, on the one hand, the existence of the 

circumstance relied on by it and, on the other, that that circumstance calls in question the probative 

value of the evidence relied on by the Commission."46 

Περαιτέρω, το ΔΕΕ στην απόφαση Kane e.a. v Commission επεσήμανε επίσης ότι: «[l]t is for the 

applicant to raise pleas in law against that decision and to adduce evidence in support of those pleas. 

That requirement, which is procedural in nature, does not conflict with the rule that, in the case of 

infringements of the competition rules, it is for the Commission to prove the infringements found by 

it and to adduce evidence capable of demonstrating to the requisite legal standard the existence of 

the circumstances constituting an infringement. What the applicant is required to do in the context of 

a legal challenge is to identify the impugned elements of the contested decision, to formulate grounds 

of challenge in that regard and to adduce evidence- direct or circumstantial- to demonstrate that its 

objections are well founded.».47 

Παρά ταύτα, η Επιτροπή σημειώνει, όσον αφορά τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 σε 

σχέση με την εφαρμογή του SSNIP τεστ,  ότι καταρχήν το SSNIP τεστ σπανίως χρησιμοποιείται στην 

πράξη από τις αρχές ανταγωνισμού. Στην ουσία, το SSNIP τεστ χρησιμοποιείται κατά την εκτίμηση 

της υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης και αποτελεί ένα διανοητικό πείραμα, στο πλαίσιο 

του οποίου γίνεται υπόθεση για μικρή, αλλά διαρκή διακύμανση των σχετικών τιμών και 

αξιολογούνται οι πιθανές αντιδράσεις των πελατών. Η τιμή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

είναι η επικρατούσα τιμή στην υπό εξέταση αγορά, η οποία όμως ενδέχεται να έχει καθοριστεί σε 

 

46 Υπόθεση C‑89/11 P, E.ON Energie AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, [ 2012], ΕΕ C 152 της 21.5.2011, σ. 11 έως 12, 
παρά. 76. 
47 Υπόθεση C-510/11 P, Kone Oyj, Kone GmbH, Kone BV κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, [2013] ΕΕ C 367 της 14.12.2013, 
σ. 2, παρά. 30-31. 
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πλαίσιο μη επαρκούς ανταγωνισμού.48 Ως αποτέλεσμα, το SSNIP τεστ μπορεί να οδηγήσει σε 

ορισμό της σχετικής αγοράς κατά τρόπο υπερβολικά ευρύ και, τα προβλήματα αυτού, γίνονται 

ευρέως αποδεκτά τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία.49  

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική το εν λόγω τεστ δεν χρησιμοποιείται, η 

Επιτροπή σημειώνει ότι από τα όσα εκτίθενται ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι τυχόν εφαρμογή του 

SSNIP τεστ από την Επιτροπή όχι μόνο δεν θα άλλαζε τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της 

Επιτροπής, αλλά θα απέκλειε παντελώς οποιονδήποτε στενότερο ορισμό της πρώτης σχετικής 

αγοράς, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3, καθώς το εν λόγω τεστ 

εστιάζει ακριβώς στην υποκατάσταση της ζήτησης από πλευράς των καταναλωτών. Σε περίπτωση 

δηλαδή της διανοητικής εφαρμογής του εν λόγω τεστ μια μικρή αλλά διαρκής διακύμανση των τιμών 

στην παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης δεν θα μπορούσε να στρέψει τους καταναλωτές 

σε άλλες υπηρεσίες. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται πώς η χρήση του εν λόγω τεστ θα 

ήταν σε θέση να ανατρέψει τα προκαταρκτικά της συμπεράσματα. 

Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ως προς τον ισχυρισμό των καταγγελλουσών 1 και 3 ότι η σχετική 

αγορά, αν και όπως δήλωσαν είναι ορθά ορισμένη από την Επιτροπή, έπρεπε να οριστεί στενότερα 

ώστε να αφορά μόνο τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, ότι ο εν λόγω ισχυρισμός είναι αυθαίρετος και δεν 

τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο.  

Αναφορικά με τον εν λόγω ισχυρισμό, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο οριοθέτησης της σχετικής αγοράς: 

«η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό 

να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, 

των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται».50 (Η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Η εναλλαξιμότητα ή η υποκατάσταση δεν εκτιμάται μόνον από την άποψη των αντικειμενικών 

χαρακτηριστικών των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι 

συνθήκες ανταγωνισμού και η διάρθρωση της ζήτησης και προσφοράς στην αγορά.51  

 

48 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς, supra υποσ. 1, παρά. 19. Βλ. σχετ. 
Απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 520/VI/2011 επί των καταγγελιών της εταιρείας με τη 
διακριτική επωνυμία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Τροφίμων-Σνακς» κατά της εταιρίας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ». 
49 Βλ. σχετικά Lapo Filistrucchi, “A SSNIP test for two-sided markets: some theoretical considerations,” 1/4/2008, Tilburg 
University & Universita di Siena. Kaushal Sharma “SSNIP Test: A Useful Tool, Not A Panacea”, Competition Law Reports 
(May-Jun 2011). Patrick Massey “Market Definition and Market Power in Competition Analysis: Some Practical Issues” 
Irish Competition Authority, The Economic and Social Review, Vol. 31, No. 4, October 2000,p.p.309-328. Ελληνική Αρχή 
Ανταγωνισμού, Απόφαση αριθμ. 520/VI/2011. 
50 Βλ. supra υποσ. 1. 
51 Υπόθεση 322/81, NV Nederlandshe Banden Industrie Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή της Νομολογίας του 
Δικαστηρίου 1983 σελ.3461,παρ.37. 
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Από τα πιο πάνω, στα οποία μάλιστα κάνουν αναφορά και οι καταγγέλλουσες, προκύπτει ότι η 

οριοθέτηση της αγοράς αφορά τη συμπεριφορά του καταναλωτή, ήτοι εξετάζεται, καταρχήν, από την 

πλευρά της υποκατάστασης της ζήτησης. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων, τα μέλη της ΕΤΥΚ 

έχουν το δικαίωμα να μην εγγράφονται στο ΤΥ-ΕΤΥΚ, αλλά να επιλέγουν άλλη ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη από τρίτες ιδιωτικές εταιρείες, όπως και αρκετοί πράττουν. Μάλιστα, η Επιτροπή προσθέτει 

ακόμα ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων, όσοι είναι μέλη της ΕΤΥΚ δεν είναι 

υποχρεωτικά μέλη και του ΤΥ-ΕΤΥΚ. 

Η Επιτροπή τονίζει ακόμα ότι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΤΥ-ΕΤΥΚ, παρατίθεται πίνακας των 

παρεχόμενων ιατρικών και φαρμακευτικών καλύψεων προς τα μέλη της. Μέσα από το καταστατικό 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ προκύπτει ότι ο κύριος σκοπός του είναι η κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής 

και νοσηλευτικής περίθαλψης των μελών του και των εξαρτώμενών τους. Τα δε μέλη αυτού είναι οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι είναι μέλη της ΕΤΥΚ, χωρίς όμως παράλληλα να εννοείται ότι όσοι 

είναι μέλη της ΕΤΥΚ είναι υποχρεωτικά μέλη και του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Επίσης, τα μέλη έχουν το δικαίωμα 

να μην καλύπτονται από το ΤΥ-ΕΤΥΚ και να αναζητούν κάλυψη, εφόσον το επιθυμούν, από τρίτες 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα ή/και να λαμβάνουν παράλληλες υπηρεσίες 

κάλυψης και από την ΤΥ-ΕΤΥΚ αλλά και ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπλέον, δεν καλύπτονται ως 

τραπεζικοί υπάλληλοι, κατά το χρονικό διάστημα που υπεβλήθη η καταγγελία, οι υπάλληλοι της 

Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Société Générale, της 

Eurobank, της RCB, της Ancoria κ.α.. 

Η Επιτροπή, έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της στοιχεία, σημειώνει ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ φαίνεται και 

βάσει της καταγγελίας, να προβαίνει στη σύναψη συμφωνιών με φαρμακεία με σκοπό την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των μελών του στον τομέα της φαρμακευτικής κάλυψης. Ουσιαστικά, από τα στοιχεία 

των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών φαίνεται ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ λαμβάνει έκπτωση από τα 

συνεργαζόμενα φαρμακεία και για αυτό την επιστρέφει προς τα μέλη του καλύπτοντάς την αγορά 

τους στο 100%, ενώ με τα μη συνεργαζόμενα φαρμακεία, από τα οποία δεν λαμβάνει οποιαδήποτε 

έκπτωση, καλύπτει τα μέλη του στο 60% ή στο 80% αναλόγως εάν είναι επαναλαμβανόμενο ή 

συνταγογραφούμενο φάρμακο. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά έχει σημειωθεί, παρόμοιας φύσεως 

υπηρεσίες φαίνεται, στη βάση των στοιχείων των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, να 

προσφέρουν εκτός από τις προαναφερόμενες Συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και οι ασφαλιστικές 

εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, παρέχοντας ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη στους πελάτες τους. Η παρούσα καταγγελία δεν αφορά την ιατρική κάλυψη, αλλά τη 

φαρμακευτική κάλυψη που το ΤΥ-ΕΤΥΚ προσφέρει στα μέλη του, είτε μέσα από τις συνεργασίες του 

με ιδιωτικά φαρμακεία με 100% κάλυψη είτε με 60% ή 80% κάλυψη με τα μη συνεργαζόμενα 

φαρμακεία, καθώς οι καταγγέλλουσες εταιρείες δραστηριοποιούνται ως φαρμακεία. (Η υπογράμμιση 

είναι της Επιτροπής) 
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Σημειώνεται επίσης ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ, αν και παρουσιάζεται να παρέχει αντίστοιχη και παρεμφερή 

κάλυψη ως αυτής των παρεχόμενων υπηρεσιών από ασφαλιστικές εταιρείες, δεν είναι όμως όμοια, 

εφόσον αφορά μόνο μέρος και μάλιστα πιο συγκεκριμενοποιημένο των παρεχόμενων από 

ασφαλιστικές εταιρείες υπηρεσιών, ήτοι μόνο φαρμάκων. Ούτε και παρουσιάζεται οποιοδήποτε 

στοιχείο όπου το ΤΥ-ΕΤΥΚ ανταγωνίζεται με τις ασφαλιστικές εταιρείες ως προς την προσέλκυση 

πελατών αφού το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν μπορεί να διεκδικήσει οποιονδήποτε πελάτη δεν είναι τραπεζικός 

υπάλληλος. Εφόσον όμως, στην προκειμένη περίπτωση η καταγγελία προέρχεται από φαρμακεία 

και αφορά την φαρμακευτική κάλυψη που παρέχεται προς τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, η σχετική αγορά 

δύναται να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω και ως σχετική αγορά να ορισθεί η παροχή υπηρεσιών 

φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων.  

Καταρχάς, η Επιτροπή επισημαίνει ότι: «Με τον ορισμό της αγοράς προσδιορίζονται τα όρια εντός 

των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων. […] Ο ορισμός μιας αγοράς, τόσο όσον 

αφορά τα προϊόντα όσο και τη γεωγραφική διάστασή της, έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των 

πραγματικών ανταγωνιστών, οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και να τις εμποδίσουν να ενεργούν ανεξάρτητα από τις πιέσεις που 

επιβάλλει ο πραγματικός ανταγωνισμός. Από την άποψη αυτή, ο ορισμός της αγοράς καθιστά δυνατό, 

μεταξύ άλλων, να υπολογιστούν τα μερίδια αγοράς, τα οποία προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τη δύναμη στην αγορά για την αξιολόγηση μιας δεσπόζουσας θέσης ή για την εφαρμογή 

του άρθρου 85.» 

Επομένως, αν και το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί «επιχείρηση» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, για να 

προσδιοριστούν τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός, εντούτοις καθίσταται σαφές ότι 

για τον ορισμό σχετικής αγοράς, αυτή δεν δύναται να ορισθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί τόσο 

στενά, ώστε να αφορά μόνο τα μέλη του και τους εξαρτώμενους τους, εφόσον, παρότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ των τραπεζικών υπαλλήλων, αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα να 

συνάπτουν ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλιστικές εταιρείες ή να μην συνάπτουν οποιαδήποτε 

ασφαλιστική παροχή, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται και από την διαφορά του αριθμού των μελών 

της ΕΤΥΚ με του ΤΥ-ΕΤΥΚ, που είναι μικρότερος.52 Κατά τον ίδιο τρόπο και οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ 

και ΔΕΟΚ καλύπτουν μόνο τα μέλη τους, ήτοι τους εργαζόμενους που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές.   

Επομένως είναι αναντίλεκτο ότι, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση για τον ορισμό της σχετική 

αγοράς, από πλευράς υποκατάστασης της ζήτησης, δηλαδή στον καθορισμό του φάσματος των 

προϊόντων που ο καταναλωτής θεωρεί ως υποκατάστατα, ήτοι του τραπεζικού υπαλλήλου σε αυτή 

την περίπτωση, η Επιτροπή ορθά όρισε την πρώτη αγορά της παρούσας υπόθεσης, χωρίς να είναι 

δυνατός ο στενότερος ορισμός αυτής ειδικά σε σχέση με τις δραστηριότητες του ΤΥ-ΕΤΥΚ.  

 

52 Σύμφωνα με τις απαντήσεις της ΕΤΥΚ στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, η ΕΤΥΚ είχε στις 28/04/2017, 9031 μέλη, 
ενώ το ΤΥ-ΕΤΥΚ στις 31/03/2017, είχε 8024 μέλη.  
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει τον ως άνω ισχυρισμό των καταγγελλουσών 1 και 3. 

Ως προς τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 σε σχέση με τη δομή της αγοράς, η 

Επιτροπή επαναλαμβάνει καταρχάς ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει μεν παρόμοιας φύσης υπηρεσίες με 

τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά δεν δύναται να χαρακτηριστεί ως «επιχείρηση» στην αγορά παροχή 

υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. 

Αυτό διότι, όπως τονίζεται, για να χαρακτηριστεί μια συνδικαλιστική οργάνωση ως επιχείρηση για 

τους σκοπούς του Νόμου, πρέπει να ενεργεί ανεξάρτητα από τα μέλη της και μόνο για λογαριασμό 

της ως σωματείο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση στην υπό εξέταση υπόθεση, καθώς 

ουσιαστικά το ΤΥ-ΕΤΥΚ προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με φαρμακεία για 

λογαριασμό των μελών του και όχι ιδίω συμφέροντι. Η υπό εξέταση δραστηριότητα του ΤΥ-ΕΤΥΚ 

δεν είναι οικονομικού ή εμπορικού χαρακτήρα, καθώς λειτουργεί απλώς διαμεσολαβητικά για 

λογαριασμό των μελών του, τα οποία προφανώς δεν είναι επιχειρήσεις λόγω της ιδιότητάς τους ως 

εργαζομένων. Επιπλέον δύναται να υπομνησθεί περαιτέρω ότι, αυτή η δραστηριότητα του ΤΥ-ΕΤΥΚ 

δεν μπορεί να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ούτε σε θεωρητική βάση και συνεπώς διαφοροποιείται 

ουσιωδώς από τις συνήθεις δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιρειών στον τομέα της υγείας. 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό των καταγγελλουσών 1 και 3 ότι η Επιτροπή καταλήγοντας ότι το ΤΥ-

ΕΤΥΚ αντιπροσωπεύει το 7.3% της αγοράς δεν έλαβε υπόψη της τα εξαρτώμενα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, 

η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά τη σύγκριση στην οποία προέβη δεν έλαβε υπόψη τα τυχόν 

εξαρτώμενα μέλη ούτε για το ΤΥ-ΕΤΥΚ, αλλά ούτε και για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η Επιτροπή 

σημειώνει ότι έλαβε ορθά υπόψη της τα ενώπιόν της στοιχεία και κατέληξε στο εν λόγω ποσοστό, 

εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη των ασφαλισμένων, ούτε 

και έχουν τεθεί τέτοια από τις καταγγέλλουσες 1 και 3. 

Συνεπώς, η Επιτροπή απορρίπτει τους ως άνω ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3. 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 σε σχέση με την έννοια «επιχείρηση» 

και ιδίως ότι το ΕΤΥΚ και η ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελούν μία επιχείρηση, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 

2 του Νόμου, αλλά και η σχετική νομολογία που έχει παρατεθεί, ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φορέα 

που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον 

τρόπο χρηματοδότησής του. 

Η Επιτροπή κρίνει ότι η ΕΤΥΚ δεν αποτελεί μία ενιαία οικονομική ενότητα με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, καθώς το 

τελευταίο, σύμφωνα με τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή 

της προκαταρκτικής έρευνας, αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και είναι επίσημα εγγεγραμμένο 

ως σωματείο με δική του ανεξάρτητη διοίκηση. Κοινό σημείο των δύο οργανώσεων αποτελούν τα 

μέλη τους, τα οποία είναι κοινά τουλάχιστον από πλευράς ΤΥ-ΕΤΥΚ, καθώς τα μέλη της ΕΤΥΚ δεν 

είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν στο ΤΥ-ΕΤΥΚ. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελεί ξεχωριστό νομικό 

πρόσωπο και είναι επίσημα εγγεγραμμένο ως σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 2005 μέσα από 

Συλλογική Σύμβαση της ΕΤΥΚ με τον Κυπριακό Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών και προήλθε από 
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την ενοποίηση των επιμέρους Ταμείων Υγείας και συγκεκριμένων τραπεζών. Σκοπός του είναι η 

κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του, καθώς και των εξαρτώμενων 

τους. Αντιθέτως, η κύρια δραστηριότητα της ΕΤΥΚ είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών 

της ως εργοδοτουμένων και των εργοδοτών τους (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Αναφορικά με τον ισχυρισμό των καταγγελλουσών 1 και 3 ότι στη Vinisario Holdings Ltd 

συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ως διευθυντές δύο μέλη του προεδρείου του ΤΥ-ΕΤΥΚ και 

άρα αυτό ενδεχομένως να δείχνει άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, η Επιτροπή επισημαίνει τα 

ακόλουθα:  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών και συγκεκριμένα στη βάση του 

άρθρου 18 του καταστατικού του ΤΥ-ΕΤΥΚ, το ανώτατο σώμα του ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι η Παγκύπρια 

Γενική Συνέλευση, η οποία λαμβάνει δεσμευτικές και τελεσίδικες αποφάσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 

19 του εν λόγω καταστατικού, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των 

εν λόγω αποφάσεων και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Ταμία, τον 

Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα 46 μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, τα δύο μέλη 

του, στα οποία αναφέρονται οι καταγγελλόμενοι 1 και 3, δεν είναι εκ των πραγμάτων σε θέση να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής ή/και αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

βεβαίωση της ύπαρξης μίας ενιαίας οικονομικής ενότητας του ΤΥ-ΕΤΥΚ με την ΕΤΥΚ ή/και 

επιβεβαίωση οικονομικής δραστηριότητας του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει 

ότι, όπως έχει προαναφερθεί, τα μέλη της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι το μόνο κοινό στοιχείο 

ανάμεσα στους δύο φορείς. Το ΕΤΥΚ συμμετέχει στη μετοχική σύνθεση των επίμαχων φαρμακείων 

και σε αυτή τη βάση κρίθηκε από την Επιτροπή ότι ασκεί δραστηριότητες οικονομικής φύσεως. Σε 

καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να κριθεί αντίστοιχα ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ ασκεί οικονομικής φύσεως 

δραστηριότητες επειδή δυο μέλη του προεδρείου του ΤΥ-ΕΤΥΚ τυγχάνει να είναι μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου της Vinisario Holdings Ltd. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση, το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν φαίνεται να 

προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους επενδύσεις από τις οποίες να εξαρτάται το είδος και/ή ο βαθμός 

της φαρμακευτικής κάλυψης των μελών του. Τουναντίον, το ταμείο διατηρείται από τις εισφορές των 

μελών του. Πιο συγκεκριμένα, η φαρμακευτική κάλυψη εξαρτάται αποκλειστικά από τις σχετικές 

συμφωνίες του ΤΥ-ΕΤΥΚ με τα συνεργαζόμενα φαρμακεία και της έκπτωσης που θα λάβει από αυτά 

κατά την αποπληρωμή του τιμολογίου για αγορές από τα μέλη του. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει ότι 

εν προκειμένω υφίσταται μία σχέση αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου (agent – principal 

relationship), όπου ο αντιπροσωπευόμενος δεν αποτελεί επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, η 

περιγραφείσα δραστηριότητα της φαρμακευτικής πληρωμής των τιμολογίων των μελών του ΤΥ-

ΕΤΥΚ και η μεσολάβηση για τη λήψη εκπτώσεων, δεν δύναται να αποτελεί δραστηριότητα 

οικονομικής φύσεως, αφού ουσιαστικά εκπορεύεται από τα ίδια τα μέλη του και αφορά αυτά. 
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Εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ΤΥ-ΕΤΥΚ προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με 

φαρμακεία για λογαριασμό των μελών του και όχι ιδίω συμφέροντι και ουσιαστικά λειτουργεί απλώς 

διαμεσολαβητικά για λογαριασμό των μελών του, τα οποία προφανώς δεν είναι επιχειρήσεις λόγω 

της ιδιότητάς τους ως εργαζομένων σε τραπεζικές επιχειρήσεις.  

Συνεπώς, όπως έχει αναλυθεί ενδελεχώς, το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί «επιχείρηση» για τους σκοπούς 

της υπό εξέταση υπόθεσης. 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 σε σχέση με την καταγγελλόμενη 

συμφωνία «ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ» και φαρμακείων, ως η αναφορά στις θέσεις των καταγγελλουσών 1 και 

3, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι καταγγέλλουσες εταιρείες δεν φαίνεται να διαχωρίζουν ή ξεχωρίζουν 

την ΕΤΥΚ από το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Επισημαίνεται όμως ότι μόνο το ΤΥ-ΕΤΥΚ έχει συνάψει συμφωνίες με 

τα δυο φαρμακεία που αναφέρονται στην Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ ημερομηνίας 14/12/2016, το 

οποίο, όπως έχει αναφερθεί κατ’ επανάληψη στην παρούσα απόφαση, δεν αποτελεί «επιχείρηση» 

για τους σκοπούς του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν έχουν δοθεί οποιαδήποτε στοιχεία από τις 

καταγγέλλουσες εταιρείες που να υποστηρίζουν τους εν λόγω ισχυρισμούς τους και να ανατρέπουν 

την προκαταρκτική θέση της Επιτροπής επί του θέματος. 

Σύμφωνα με τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, η ΕΤΥΚ δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία 

και άρα στην προκειμένη περίπτωση δεν στοιχειοθετείται το βασικό συστατικό στοιχείο για την 

εφαρμογή του άρθρου 3(1) του Νόμου, ήτοι η ύπαρξη απαγορευμένης περιοριστικής συμφωνίας 

μεταξύ επιχειρήσεων, εφόσον η ΕΤΥΚ, αν και «επιχείρηση» στο πλαίσιο της έννοιας του δικαίου του 

ανταγωνισμού, δεν διατηρεί καμία συμφωνία με κανένα φαρμακείο και ως εκ τούτου δεν δύναται να 

εξετασθεί καμία συμφωνία. Δεδομένου αυτού, δεν τυγχάνει εφαρμογής και εξέτασης καμία εκ των 

κατ’ ισχυρισμό διατάξεων του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι ακόμα και αν υποθετικά η ΕΤΥΚ είχε συνάψει οποιαδήποτε 

συμφωνία, απαραίτητη προϋπόθεση στοιχειοθέτησης παράβασης του άρθρου 3(1) του Νόμου, 

όπως προκύπτει από το ίδιο το άρθρο, είναι η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την 

παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. 

Σε ό,τι αφορά τη διαπίστωση της Επιτροπής ότι οι συμφωνίες που καταγγέλλονται είναι de minimis 

και μη ικανές να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην Κυπριακή αγορά, οι καταγγέλλουσες 1 και 3 

ισχυρίζονται ότι δεν υπολογίστηκε από την Επιτροπή ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών των μελών 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Επ’ αυτού, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι κατά τη σύγκριση στην οποία προέβη δεν 

έλαβε υπόψη τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη ούτε για το ΤΥ-ΕΤΥΚ, αλλά ούτε και για τις ασφαλιστικές 

εταιρείες, παρά μόνο τον αριθμό των συμβολαίων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι έλαβε ορθά υπόψη της 

τα ενώπιόν της στοιχεία και κατέληξε στα συμπεράσματά της βάσει των ενώπιόν της στοιχείων, 
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εφόσον δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία διευκρινίζουν τον αριθμό και των τυχόν 

εξαρτώμενων μελών των ασφαλισμένων. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τους ως άνω ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 

3. 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 σε σχέση με το άρθρο 6(1) του Νόμου, 

η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί «επιχείρηση» σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

Νόμου και άρα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου του άρθρου 6(1) του Νόμου 

αναφορικά με την απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης. 

Όσον αφορά την ΕΤΥΚ, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι δεν δραστηριοποιείται στην αγορά παροχής 

υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, 

αλλά μόνο στην αγορά λιανικής διάθεσης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων 

φαρμάκων, όπου έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως επιχείρηση λόγω της συμμετοχής της σε φαρμακεία 

ως μέτοχος μειοψηφίας και όπου δραστηριοποιούνται και οι καταγγέλλουσες εταιρείες. 

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι οι καταγγέλλουσες 1 και 3 στις θέσεις τους δεν 

παραθέτουν οποιαδήποτε στοιχεία ή επιχειρηματολογία αναφορικά με τη στοιχειοθέτηση 

δεσπόζουσας θέσης από μέρους της ΕΤΥΚ, παρά μόνο αρκούνται να δηλώνουν ότι «Η ΕΤΥΚ/ΤΥ-

ΕΤΥΚ ασκεί οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση. 

Το ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων των τραπεζικών υπαλλήλων, οι οποίοι 

είναι περίπου 10.000, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί».  

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η ΕΤΥΚ είναι μέτοχος μειοψηφίας σε φαρμακεία και δεν της ανήκουν 

ούτε και διαχειρίζεται αυτά. Επομένως, στην ουσία καταγγέλλεται ένας μέτοχος μίας εταιρείας και όχι 

η ίδια η εταιρεία/φαρμακείο από τις καταγγέλλουσες. Αυτό από μόνο του καθιστά τη διερεύνηση της 

καταγγελίας υπό το πρίσμα του άρθρου 6(1) του Νόμου εξαιρετικά δυσχερή, καθόσον η ΕΤΥΚ 

αποτελεί μόνο μέρος της επιχείρησης που θα έπρεπε να καταγγέλλεται και η οποία δεν έχει 

καταγγελθεί στην προκειμένη περίπτωση. 

Όπως αναλύθηκε, η ΕΤΥΚ συμμετέχει σε δυο φαρμακεία ως μέτοχος μειοψηφίας, τα οποία 

διαχειρίζονται φαρμακοποιοί. Δεδομένου ότι η ΕΤΥΚ, κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας, 

συμμετείχε σε δυο μόνο φαρμακεία από τα 750 που ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι εκ των πραγμάτων η ΕΤΥΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. Περαιτέρω, δεν προκύπτει ότι η ΕΤΥΚ 

χρησιμοποιεί τη θέση της στην αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, επειδή δεν δραστηριοποιείται σε αυτήν, 

(μόνο το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει αυτή την κάλυψη) ακόμα και αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν κοινά μέλη με 

το ΤΥ-ΕΤΥΚ.  
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Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών 1 και 3 

αναφορικά με το άρθρο 6(1) του Νόμου, καθώς δεν έχει στοιχειοθετηθεί δεσπόζουσα θέση, 

σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου και επομένως δεν δύναται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε 

ανάλυση των κατ’ ισχυρισμών παραβάσεων του εν λόγω άρθρου του Νόμου. 

9.7 Σύμπραξη 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου: «Σύμπραξη» σημαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή 

άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη συμφωνία ή την εναρμονισμένη πρακτική δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων ή την απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων.  

9.7.1 Καταγγελλόμενη συμφωνία μεταξύ ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ και φαρμακείων 

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια σύμπραξη να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου και 

συνεπώς να κριθεί απαγορευμένη, είναι ότι πληρούται το κριτήριο του περιορισμού του 

ανταγωνισμού.53 Η διάταξη του άρθρου 3 του Νόμου εξειδικεύει την έννοια της παρεμπόδισης, του 

περιορισμού και της νόθευσης του ανταγωνισμού και προνοεί ότι οι εν λόγω αντι-ανταγωνιστικές 

συνέπειες πρέπει να συνιστούν είτε αντικείμενο είτε αποτέλεσμα των κρινόμενων συμφωνιών.  

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στην περίπτωση του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο εμπίπτουν οι 

συμπράξεις που πλήττουν τον ανταγωνισμό στον πυρήνα του. Πρόκειται δηλαδή για συμφωνίες ή 

πρακτικές που έχουν ως αντικείμενο κεντρικές παραμέτρους της επιχειρηματικής δράσης, όπως η 

τιμή, η παραγωγή, η πελατεία και η δράση στην αγορά. Αυτοί οι περιορισμοί είναι per se αντι-

ανταγωνιστικοί και τεκμαίρεται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισμού.  

Κατά τη νομολογία και σύμφωνα με την υπόθεση Gonsten και Grundig κατά Επιτροπής,54 όταν μια 

συμφωνία έχει ως αντικείμενό της τον περιορισμό του ανταγωνισμού, δεν χρειάζεται να αποδειχθεί 

και το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό προκειμένου να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 101(1) 

ΣΛΕΕ. Επομένως, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Νόμου, δεν απαιτείται να 

αποδειχθεί ότι μια συμφωνία ή μία απόφαση ένωσης επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την 

παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, αλλά αρκεί αυτό να είναι το 

αντικείμενό της (eo ipso). H πάγια νομολογία του ΔΕΕ ερμηνεύει τις διατάξεις του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ κρίνοντας ότι: «είναι περιττό να εξετάζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας συμφωνίας ή 

αποφάσεως κάποιας ένωσης επιχειρήσεων, εφόσον είναι προφανές ότι αποσκοπεί στον περιορισμό, 

στην παρεμπόδιση ή τη νόθευση του ανταγωνισμού».55  

Διαπιστώνεται περιορισμός του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο, όταν σκοπός της υπό εξέταση 

συμφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και νομικών συνθηκών, υπό τις οποίες 

 

53 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 242. 
54 Υποθέσεις 56 & 58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, [1966] Ελληνική ειδική έκδοση 1965-1968 00363, σελ. 
299. 
55 Υπόθεση T-322/01, Roquette Frères SA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2006] Συλλογή της Νομολογίας 
2006 II-03137, παρά. 201. 
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υπεγράφη, καθώς και της συμπεριφοράς των μερών είναι εμφανώς ο περιορισμός του 

ανταγωνισμού στην κοινή αγορά.56 Για τη διάγνωση της παράβασης δεν απαιτείται αντι-

ανταγωνιστική πρόθεση, αλλά, εφόσον το αντι-ανταγωνιστικό αποτέλεσμα είναι αντικειμενικά 

ενδεχόμενο, η σχετική πρακτική είναι απαγορευμένη.57 Πέραν από το στόχο μιας σύμπραξης, η 

έννοια του περιορισμού του ανταγωνισμού κατ’ αντικείμενο προσανατολίζεται και σε πρακτικές, οι 

οποίες από τη φύση τους έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.58  

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών εταιρειών: «[…] η συμφωνία μεταξύ της 

ΕΤΥΚ/ΤΥΕΤΥΚ και/ή απόφαση της ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ (η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως επιχείρηση 

και/ή ένωση επιχειρήσεων) να παραπέμπει τα μέλη της σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία που 

αναφέρονται στην εγκύκλιο της και με τα οποία συνεργάζεται, έχει ως αντικείμενο και/ή αποτέλεσμα 

την στρέβλωση, νόθευση, παρακώλυση του ανταγωνισμού […]» κατά παράβαση του άρθρου 3(1) 

του Νόμου και των διατάξεων αυτού  (α), (β), (γ) και (δ). 

Η Επιτροπή καταρχάς επαναλαμβάνει ότι, οι καταγγέλλουσες εταιρείες δεν διαχωρίζουν ή 

ξεχωρίζουν την ΕΤΥΚ από το ΤΥ-ΕΤΥΚ και γι’ αυτό τόσο στην καταγγελία τους όσο και στις 

απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής 

έρευνας αναφέρονται κυρίως και στις δύο συγχρόνως, όπως στην προαναφερόμενη περίπτωση, 

όπου καταγγέλλουν τις συμφωνίες και αποφάσεις «της ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ», που όμως ουσιαστικά το 

ΤΥ-ΕΤΥΚ έχει συνάψει με τα δυο φαρμακεία που αναφέρονται στην Ανακοίνωση του ΤΥ-ΕΤΥΚ 

ημερομηνίας 14/12/2016. 

Η Επιτροπή, όπως έχει ήδη επισημάνει, με βάση τα ενώπιον της στοιχεία των διοικητικών φακέλων 

των καταγγελιών και σύμφωνα με τις απαντήσεις της ΕΤΥΚ, «[…] η ΕΤΥΚ δεν έχει καμία συμφωνία 

και ούτε συνεργάζεται με οιοδήποτε φαρμακείο. Δεν έχει κυκλοφορήσει καμία εγκύκλιο της προς τα 

μέλη της για τα θέματα που αναφέρονται στην καταγγελία.» Περαιτέρω, «η ΕΤΥΚ δεν έχει ιδρύσει 

φαρμακεία και ούτε έχει συνεργασία με οιοδήποτε φαρμακείο. Έχει συμμετοχή (ως μέτοχος 

μειοψηφίας) μέσω της εταιρείας Figueras στην εταιρεία Sunrise και στην εταιρεία Vinarsiano οι οποίες 

διαχειρίζονται η κάθε μια από ένα φαρμακείο.»  

Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν 

στοιχειοθετείται το βασικό συστατικό στοιχείο για την εφαρμογή του άρθρου 3(1) του Νόμου, ήτοι η 

ύπαρξη απαγορευμένης περιοριστικής συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων, εφόσον η ΕΤΥΚ, αν και 

«επιχείρηση» στο πλαίσιο της έννοιας του δικαίου του ανταγωνισμού, δεν διατηρεί καμία συμφωνία 

με κανένα φαρμακείο και ως εκ τούτου δεν δύναται να εξετασθεί καμία συμφωνία. Δεδομένου αυτού, 

 

56 Joined cases 96-102, 104, 105, 108 and 110/82, NV IAZ International Belgium and others v Commission of the European 
Communities [1983]. Competition law - ANSEAU-NAVEWA conformity label. European Court Reports 1983 -03369. 
57 Υπόθεση C-209/07, Competition Authority κατά Beef Industry Development Society και Barry Brothers (Carrigmore) 
meats Ltd, [2008] Συλλ 2008, Ι-8637, σελ 21. 
58 Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P και C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited 
v Commission, [2009] Συλλ. 2009, Ι-9291. 
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δεν τυγχάνει εφαρμογής και εξέτασης καμία εκ των κατ’ ισχυρισμό διατάξεων του άρθρου 3(1) του 

Νόμου. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ, φαίνεται ότι διατηρεί 

συμφωνίες/συνεργασίες με ορισμένα φαρμακεία και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «τα μέλη του 

μπορούν να αγοράζουν τα δικά τους φάρμακα από οπουδήποτε θέλουν, αλλά για τα φάρμακα που 

παρέχονται από τα συνεργαζόμενα φαρμακεία η οφειλή διευθετείται απευθείας από το ΤΥΕΤΥΚ και 

κατ’ επέκταση δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του μέλους.» Επιπρόσθετα, το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

αναφέρει ότι την ίδια διευθέτηση προσφέρει σε όλα τα φαρμακεία, όπως γνωρίζει ο Παγκύπριος 

Φαρμακευτικός Σύλλογος.  

Παρενθετικά αναφέρεται ότι ακόμα και αν η ΕΤΥΚ είναι αυτή που διατηρεί οποιαδήποτε συμφωνία 

και όχι το ΤΥ-ΕΤΥΚ, το οποίο δεν αποτελεί «επιχείρηση» στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, 

η Επιτροπή επισημαίνει ότι προϋπόθεση στοιχειοθέτησης παράβασης του άρθρου 3(1) του Νόμου, 

όπως προκύπτει από το ίδιο το άρθρο, είναι η σύμπραξη να έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την 

παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το αντικείμενο μίας απόφασης αποσκοπεί στον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, τότε αυτές οι περιπτώσεις εμπίπτουν αυτομάτως στην απαγορευτική διάταξη του 

άρθρου 3(1) του Νόμου, χωρίς να είναι απαραίτητη η εξ αποτελέσματος εξέταση της απόφασης.59 

Παρά ταύτα, η Επιτροπή σημειώνει ότι, όπως προκύπτει από το γράμμα του άρθρου 3(1), ο εξ 

αντικειμένου και ο εξ αποτελέσματος περιορισμός βρίσκονται νομικά σε ισότιμη θέση. Ως εκ τούτου, 

οι Αρχές Ανταγωνισμού δεν εμποδίζονται από το να εξετάσουν έναν περιορισμό τόσο εξ αντικειμένου 

όσο και εξ αποτελέσματος.60 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση εξ αντικειμένου περιορισμού του 

ανταγωνισμού, πρέπει να εξετάζεται το τυχόν περιοριστικό αποτέλεσμα εντός της ορισθείσας 

σχετικής αγοράς.61 

Οι καταγγέλλουσες στις καταγγελίες τους ισχυρίζονται ότι, «[…] η παραπομπή αυτών [των 

τραπεζικών υπαλλήλων] σε φαρμακεία της ΕΤΥΚ ή που έχουν σχέση με την ΕΤΥΚ ή/και 

συγκεκριμένα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζεται το ΤΥΕΤΥΚ, επηρεάζει άμεσα την θέση των 

άλλων φαρμακείων στον ανταγωνισμό, και σαφώς επηρεάζει και τις πωλήσεις των ανεξάρτητων 

φαρμακείων, […]». Ως προς αυτό τον ισχυρισμό καθώς και όσα έχουν επαναληφθεί επί ου θέματος 

στις θέσεις των καταγγελλουσών εταιρειών η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καταγγέλλουσες 

 

59 Βλ. μεταξύ άλλων συνεκδ. υποθ. Τ-305/94 έως Τ-307/94, Τ-313/94 έως Τ- 316/94, Τ-318/94, Τ-325/94, Τ-328/94, Τ-
329/94 και Τ-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV κ.λπ κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-931, σκ. 741 και υπόθ. Τ-
62/98, Volkswagen κατά Επιτροπής, Συλλ. 2000 σ. ΙΙ-2707, σκ. 178 και Υπόθεση 45/85, Verband der Sachversicherer 
(VDS) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1987 σ. 405, σκ. 39. 
60 Βλ. Μικρουλέα σε Τζουγανάτο, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 249-250. Βλ. επίσης, Υπόθεση T-111/08, 
Mastercard κ.λπ. κατά Επιτροπής, [2012] ΕΕ C 200 της 7.7.2012, σκ. 27. 
61 Βλ. μεταξύ άλλων C- 23/6 Brasserie de Haecht v Wilkin [1967] ECR 407, [1968] CMLR 26, C-234/89 Delimitis v 
Henninger [1991] ECR I -935, [1992] 5 CMLR 210. 
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αναφέρονται σε αποτελέσματα των συμφωνιών των καταγγελλόμενων με τα φαρμακεία που 

συνεργάζονται και συγκεκριμένα ότι επηρεάζει τη θέση τους στη σχετική αγορά που τα φαρμακεία 

δραστηριοποιούνται ήτοι στην αγορά της λιανικής διάθεσης συνταγογραφούμενων και 

επαναλαμβανόμενων φαρμάκων και ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα εξ αντικειμένου περιορισμού του 

ανταγωνισμού. 

Στην επιστολή όμως των καταγγελλουσών προς απάντηση του ερωτηματολογίου της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 3/2/2017, αυτές αναφέρονται σε εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματος στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, καταγράφοντας ότι με τις συμφωνίες «ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ» «καθορίζονται άμεσα τιμές 

πώλησης των φαρμακείων και οι όροι συναλλαγής των μελών της ΕΤΥΚ με τα φαρμακεία». Επ’ 

αυτού, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αν και μπορεί ένας τέτοιος περιορισμός να είναι εξ αντικειμένου, 

παρόλα αυτά στις συμφωνίες συνεργασίας με τα φαρμακεία δεν παρατηρείται να γίνεται καθορισμός 

των τιμών πώλησης των φαρμακείων ούτε και των όρων συναλλαγής, καθώς οι τιμές των 

φαρμακευτικών προϊόντων και πλέον συγκεκριμένα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 

καθορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και τα σχετικά Διατάγματα που αυτός δύναται να εκδίδει κατά 

καιρούς σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 88 του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 

(Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (70(I)/2001). 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό των καταγγελλουσών, οι τιμές 

των φαρμάκων καθορίζονται ουσιαστικά από τον Κανονισμό 18 των περί Δεovτoλoγίας Καvovισμών 

τoυ Παγκύπριoυ Φαρμακευτικoύ Συλλόγoυ (Κ.Δ.Π. 180/74) (εφεξής οι «Κανονισμοί»), οι οποίοι 

εκδόθηκαν από τον ΠΦΣ δυνάμει του άρθρου 13(1)(β) του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου του 1972 (Ν. 39/1972). Ο Κανονισμός 18 προβλέπει 

συγκεκριμένα ότι: «18. Απαγορεύεται σε οπoιovδήπoτε Φαρμακοποιό η πώληση φαρμάκου σε τιμές 

χαμηλότερες των καθορισμένων βάσει οποιουδήποτε Νόμου ή Καvovισμώv.» (η υπογράμμιση είναι 

της Επιτροπής) 

Σκοπός των συμφωνιών συνεργασίας με τα φαρμακεία, φαίνεται να είναι η εξοικονόμηση πόρων και 

η παροχή ωφελημάτων και διευκολύνσεων στους τραπεζικούς υπαλλήλους/μέλη τους, υπό μορφή 

έκπτωσης επί της καθορισμένης τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων λαμβάνοντας υπόψη 

το εκάστοτε Διάταγμα του Υπουργού και τον προαναφερόμενο Κανονισμό 18 της Κ.Δ.Π. 180/74. 

Περαιτέρω, οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται ότι «η συμφωνία μεταξύ της ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ και των δύο 

φαρμακείων με τα οποία συνεργάζεται και/ή απόφαση της ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ […] να παραπέμπει τα 

μέλη της σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία που αναφέρονται στην εγκύκλιο […], περιορίζουν τη 

διάθεση των φαρμάκων και ελέγχουν την προμήθεια τους, […]» τόσο στην πρώτη όσο και στη 

δεύτερη αγορά. Οι καταγγέλλουσες ισχυρίζονται περαιτέρω ότι οι συμφωνίες «κατανέμουν τις πηγές 

προμήθειας και αγοράς». Η Επιτροπή, επ’ αυτών των ισχυρισμών επαναλαμβάνει το σκεπτικό που 

έκθεσε ανωτέρω και καταλήγει ότι, ο ισχυρισμός των καταγγελλουσών είναι ανυπόστατος καθότι δεν 

τεκμηριώνεται με σχετικά αποδεικτικά γεγονότα και στοιχεία. Η Επιτροπή σημειώνει πως δεν 
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απαγορεύεται στα μέλη της ΕΤΥΚ που είναι παράλληλα και μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ να προμηθεύονται 

επαναλαμβανόμενα και συνταγογραφούμενα φάρμακα από τα φαρμακεία με τα οποία δεν υπάρχει 

συνεργασία, απλά σε περίπτωση που τα μέλη επιλέξουν να προμηθευτούν τα επαναλαμβανόμενα 

τους φάρμακα από μη συνεργαζόμενα φαρμακεία, τότε καλύπτεται μόνο το 60% της τιμής αυτών. Η 

ίδια πολιτική ισχύει όσον αφορά και τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή μπορούν να τα 

προμηθεύονται από μη συνεργαζόμενα φαρμακεία, με ποσοστό κάλυψης της τιμής 80%.  

Όσον αφορά τους εν λόγω ισχυρισμούς των καταγγελλουσών, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι 

ισχυρισμοί αυτοί προβλήθηκαν για πρώτη φορά στις απαντήσεις των καταγγελλουσών στο 

ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, καθώς δεν υπήρχαν στις καταγγελίες. 

Όσον αφορά τον ισχυρισμό των καταγγελλουσών ότι με τις προαναφερθείσες συμφωνίες 

«εφαρμόζονται ανόμοιοι όροι σε ισοδύναμες συναλλαγές με αποτέλεσμα άλλα φαρμακεία να τίθενται 

σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.», η Επιτροπή σημειώνει καταρχάς ότι ο εν λόγω ισχυρισμός 

προβλήθηκε και αυτός για πρώτη φορά στις απαντήσεις των καταγγελλουσών στο ερωτηματολόγιο 

της Υπηρεσίας, καθώς δεν υπήρχε στις καταγγελίες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εν λόγω ισχυρισμός 

είναι αβάσιμος, καθώς δεν τεκμηριώνεται από οποιαδήποτε στοιχεία και/ή γεγονότα και δεν 

επεξηγείται επαρκώς πέραν από την καταγραφή της σχετικής διάταξης του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

Παρά ταύτα, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ευσταθεί, καθώς από τις δηλώσεις 

του ΤΥ-ΕΤΥΚ φαίνεται ότι ουσιαστικά προσφέρει την ευκαιρία σε όλα τα φαρμακεία της Κύπρου να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα συνεργασίας μαζί με τα μέλη του με σκοπό τη φαρμακευτική κάλυψη 

αυτών. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε το ΤΥ-ΕΤΥΚ στις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο της 

Υπηρεσίας κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας: «Ως ΤΥ-ΕΤΥΚ προσφέραμε και 

προσφέρουμε την ίδια διευθέτηση σε όλα τα φαρμακεία και αυτό είναι γνωστό προς τον Παγκύπριο 

Φαρμακευτικό Σύλλογο.» 

Πέραν των όσων καταγράφηκαν, η Επιτροπή σημειώνει ότι εν προκειμένω και με βάση τα στοιχεία 

των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, δεν φαίνεται να επηρεάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ο 

υφιστάμενος ανταγωνισμός στην αγορά παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της 

ΕΤΥΚ αριθμούσαν σε 9.031 κατά τις 28/4/2017 και του ΤΥ-ΕΤΥΚ, κατά την 31/03/2017, σε 8.024 

Παγκύπρια.   

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην υπόθεση Expedia Inc. κατά Autorité de la concurrence62 το 

Δικαστήριο ανέφερε ότι: 

«[16] «Κατά πάγια νομολογία, μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων εκφεύγει πάντως της 

απαγορεύσεως που προβλέπεται στη διάταξη αυτή όταν επηρεάζει την αγορά σε ασήμαντο μόνο 

 

62 Υπόθεση C-226/11, Expedia Inc. κατά Autorité de la concurrence κ.λπ, [2012] Ψηφιακή συλλογή (Συλλογή νομολογίας 
του Δικαστηρίου - Γενική συλλογή) Αναγνωριστικό ECLI: ECLI:EU:C:2012:795, παρά.16, 20. 
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βαθμό (αποφάσεις της 9ης Ιουλίου 1969, 5/69, Völk, Συλλογή τόμος 1969-1971, σ. 91, σκέψη 7· της 

28ης Μαΐου 1998, C-7/95 P, Deere κατά Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. I-3111, σκέψη 77· της 

21ης Ιανουαρίου 1999, C-215/96 και C-216/96, Bagnasco κ.λπ., Συλλογή 1999, σ. I-135, σκέψη 34, 

καθώς και της 23ης Νοεμβρίου 2006, C-238/05, Asnef-Equifax και Administración del Estado, 

Συλλογή 2006, σ. I-11125, σκέψη 50).» 

«[20] Εξ αυτού συνάγεται ότι οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών δεν μπορούν να εφαρμόσουν 

τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που απαγορεύουν τις συμπράξεις σε συμφωνία μεταξύ 

επιχειρήσεων ικανή να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, κατά την έννοια του άρθρου 101 

ΣΛΕΕ, παρά μόνον αν η συμφωνία αυτή συνιστά σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού εντός της 

εσωτερικής αγοράς.»  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, «και ναι μεν το άρθρο 85, παράγραφος 1, της 

Συνθήκης δεν περιορίζει την εκτίμηση αυτή μόνο στα πραγματικά αποτελέσματα, υπό την έννοια ότι, 

στο πλαίσιο αυτής, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη και τα δυνητικά αποτελέσματα της 

συμφωνίας επί του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς, πλην όμως μια συμφωνία δεν εμπίπτει 

στην απαγόρευση του άρθρου 85 αν επηρεάζει την αγορά μόνο σε ασήμαντο βαθμό 

(προαναφερθείσες αποφάσεις Deere κατά Επιτροπής, σκέψη 77, και New Holland Ford κατά 

Επιτροπής, σκέψη 91).» 63 (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι το ΔΕΕ στην υπόθεση Volk64 αποφάνθηκε ότι για να υπαχθεί στο 

άρθρο 81, παράγραφος 1, (άρθρο 101 ΣΛΕΕ), ο ανταγωνισμός πρέπει να επηρεάζεται αισθητά, ήτοι 

πρέπει να υπάρχει επαρκής βαθμός βλάβης στον ανταγωνισμό. Εάν η συμφωνία (ή η απόφαση) 

δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό (είναι "de minimis") τότε δεν δύναται να εμπίπτει στο 

άρθρο 101(1) ΣΛΕΕ ανεξάρτητα από τον ενδεχόμενο αντι-ανταγωνιστικό της χαρακτήρα. Εξάλλου, 

το ζήτημα του ανεπαίσθητου επηρεασμού του ανταγωνισμού στην αγορά καλύπτεται και από την 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας, ήτοι για συμφωνίες 

(ή αποφάσεις), οι οποίες δεν επηρεάζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό.65 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

την παράγραφο 8(β) της εν λόγω Ανακοίνωσης, «8. Η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη ότι οι 

συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών και οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη 

νόθευση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς δεν περιορίζουν σημαντικά τον 

ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης:  

[…] 

 

63 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-215/96 και C-216/96,  Bagnasco and Others [1999] Συλλογή I-00135, σκέψη 34. 
64 Βλ. Υπόθεση C- 5/69, Volk v Vervaecke, [1969] ECR 295, 302. 
65 Ανακοίνωση της Επιτροπής — Ανακοίνωση σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν περιορίζουν 
σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ανακοίνωση de minimis) OJ C 291, 30.8.2014, p. 1–4. 
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β) αν το μερίδιο αγοράς που κατέχει το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας δεν 

υπερβαίνει το 15 % σε καμία από τις σχετικές αγορές που επηρεάζονται από τη συμφωνία όταν η 

συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι πραγματικοί ή δυνητικοί 

ανταγωνιστές σε καμία από αυτές τις αγορές (συμφωνίες μεταξύ μη ανταγωνιστών)». Περαιτέρω, 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 «σε περίπτωση που είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν μια συμφωνία 

έχει συναφθεί μεταξύ ανταγωνιστών ή μη ανταγωνιστών, ισχύει ως όριο το 10%». 

Βάσει των όσων αναφέρονται και στο Κεφάλαιο για τη Δομή της Αγοράς, έχοντας υπόψη τον αριθμό 

των μελών της ΕΤΥΚ και του ΤΥ-ΕΤΥΚ που καλύπτονται από τις καταγγελλόμενες συμφωνίες 

συνεργασίας με τα φαρμακεία, σε σύγκριση με τον αριθμό των ασφαλιστικών συμβολαίων των 

ασφαλιστικών εταιρειών, όπως επίσης και τον αριθμό των ιδιωτικών φαρμακείων που λειτουργούν 

σε όλη την κυπριακή αγορά και τα οποία ανέρχονται πέραν των 500, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί 

αισθητός ο επηρεασμός του ανταγωνισμού.  

Συνεπώς, στη βάση της προαναφερόμενης νομολογίας, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι ο αριθμός των μελών της ΕΤΥΚ ή/και του ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι φανερά πολύ μικρός για 

να μπορούν οι συμφωνίες που καταγγέλλονται με τα συγκεκριμένα φαρμακεία να είναι ικανές να 

επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στην κυπριακή αγορά, ακόμα και στην περίπτωση που όλα τα μέλη 

αυτών, τα οποία όμως βρίσκονται διασκορπισμένα σε όλες τις επαρχίες, εξυπηρετούνταν από τα 

δυο φαρμακεία που βρίσκονται στην Λευκωσία και με τα οποία υπήρχε η συνεργασία.  

9.8 Άρθρο 6(1) του Νόμου 

Για την εξέταση της παρούσας καταγγελίας υπό το πρίσμα του άρθρου 6(1) του Νόμου και του 

αντίστοιχου άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη συγκεκριμένη νομοθετική 

ρύθμιση, η οποία έχει ως κάτωθι: 

6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή 

περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος 

της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή 

ενδεχόμενο αποτέλεσμα - 

(α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών 

υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής. 

(β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά 

των καταναλωτών. 

(γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. 
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(δ) την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των 

αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεώς τους ή σύμφωνα 

με τις εμπορικές συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών. 

9.8.1 Δεσπόζουσα Θέση 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, ο οποίος πηγάζει από την Ενωσιακή 

νομολογία, δεσπόζουσα θέση «περιλαμβάνει τη θέση οικονομικής δύναμης που απολαμβάνει η 

επιχείρηση, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη 

σχετική αγορά και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και 

τους πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους καταναλωτές».  

Σύμφωνα με την ενωσιακή νομολογία, σημασία δεν έχει η υποκειμενική πρόθεση, ούτε η πραγματική 

παρακώλυση του ανταγωνισμού, αλλά η αντικειμενική δυνατότητα μίας τέτοιας παρακωλύσεως. 

Συνεπώς, θα πρέπει να αναζητηθεί αν η καταγγελλόμενη εταιρεία κατέχει στην οικεία αγορά θέση 

οικονομικής ισχύος που αντικειμενικά της παρέχει τη δυνατότητα να παρακωλύει τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό, συμπεριφερόμενη σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές, τους πελάτες της και τελικά τους καταναλωτές.66 

Βασικό στοιχείο λοιπόν της έννοιας της δεσπόζουσας θέσης, είναι η ύπαρξη οικονομικής ισχύος, η 

οποία παρέχει στη δεσπόζουσα επιχείρηση ευχέρεια ανεξάρτητης συμπεριφοράς, την αποδεσμεύει 

δηλαδή από τους περιορισμούς που υπάρχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά.  

Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης μπορεί να απορρέει από τον συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, οι 

οποίοι από μόνοι τους δεν αποτελούν απαραίτητα επαρκή ένδειξη για την ύπαρξη δεσπόζουσας 

θέσης, αλλά όταν συνδυάζονται μεταξύ τους, οδηγούν στη δημιουργία αυτής. Τέτοιοι σημαντικοί 

παράγοντες, εκτός του μεριδίου αγοράς είναι (α) η ύπαρξη ανταγωνιστών στην ίδια σχετική αγορά 

και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν, (β) το εύρος του φάσματος των προϊόντων που προσφέρουν 

οι ανταγωνιστές και (γ) η δυνατότητα πρόσβασης αλλά και επιβίωσης των νεοεισερχόμενων 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.67 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στη 

συγκεκριμένη αγορά αποτελεί τη σημαντικότερη ένδειξη για την απόδειξη δεσπόζουσας θέσης. Όταν 

μάλιστα η θέση της επιχείρησης στην αγορά είναι μονοπωλιακή ή σχεδόν μονοπωλιακή (ποσοστά 

της τάξης του 80% ως 100%), τότε αυτή η θέση είναι αρκετή για την απόδειξη δεσπόζουσας θέσης.68  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, πολύ υψηλά μερίδια αγοράς, πλην εξαιρετικών 

περιπτώσεων, είναι αρκετά για την απόδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Μία επιχείρηση που 

 

66 Υπόθεση 78/70, Deutsche Grammophon, Συλλ. 1971, 487, Continental Can, Συλλ. 1973, 313. 
67 Υπόθεση T-24/93, T25/93, T/26/93 και T/28/93, Campagie Martime Belge Transports and other v Commission, [1996] 
ECR 1996 II-01201. 
68 Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche & Co. AG v. Commission, [1979] ECR 461. 
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διαθέτει πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεται, λόγω του μεριδίου 

αυτού, σε κατάσταση ισχύος που την καθιστά υποχρεωτικό συνέταιρο και της εξασφαλίζει την 

ελευθερία συμπεριφοράς (freedom of action) έναντι των ανταγωνιστών.69 Αντίθετα, όταν επιχείρηση 

δεν κατέχει μονοπωλιακή θέση στην αγορά, αλλά κατέχει ένα ποσοστό της τάξεως του 40-50% 

(μερίδιο αγοράς), θεωρείται ότι αποτελεί μία αξιόπιστη αλλά όχι επαρκή ένδειξη ύπαρξης 

δεσπόζουσας θέσης και, επομένως, απαιτείται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, 

προκειμένου να θεμελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης.70  

Επίσης, το υψηλό μερίδιο αγοράς που μπορεί να κατέχει μια επιχείρηση στην αγορά θα μπορούσε 

πολύ γρήγορα να εξανεμιστεί, αν η αγορά είναι ανοιχτή και δεν υπάρχουν εμπόδια για την είσοδο 

άλλων ανταγωνιστών. Πρέπει, κατά συνέπεια, για να διαπιστωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης 

στην υπό εξέταση υπόθεση να ληφθεί υπόψη ο δυνητικός ανταγωνισμός και να εξετασθούν πιθανά 

εμπόδια και περιορισμοί εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά, η ύπαρξη των οποίων 

απαγορεύει την αναδιάρθρωση και ανακατανομή της αγοράς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Εξετάζοντας το θέμα από τη σκοπιά του άρθρου 6, θα πρέπει να διευκρινισθεί σε πρώτο στάδιο κατά 

πόσο η ETYK, η οποία αποτελεί στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού επιχείρηση, κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές: (α) της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων και (β) της λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, ως έχουν ορισθεί ανωτέρω, ώστε η 

Επιτροπή να εξετάσει τη στοιχειοθέτηση ή όχι της ύπαρξης οποιασδήποτε κατάχρησης από μέρους 

της.   

Παράλληλα, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι δια το λόγο ότι οι καταγγέλλουσες εταιρείες 

χρησιμοποιούν εναλλάξ ή/και μαζί ως μία οντότητα την ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ, η Επιτροπή σημειώνει 

τα κάτωθι:  

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των καταγγελλουσών εταιρειών, «το ΤΥΕΤΥΚ κατέχει δεσπόζουσα 

και/ή μονοπωλιακή θέση στην αγορά για ασφαλιστική κάλυψη των τραπεζικών υπαλλήλων στην 

Κύπρο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες δραστηριοποιείται και στη ξεχωριστή αλλά 

συνδεδεμένη αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων, μέσω φημολογούμενης 

συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας-ιδιοκτήτριας φαρμακείου.» 

Αναφορικά με τις διευκολύνσεις που το ΤΥ-ΕΤΥΚ προσφέρει στα μέλη του, οι καταγγέλλουσες 

αναφέρουν ότι: «το ΤΥΕΤΥΚ εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά ασφαλιστικής κάλυψης 

τραπεζικών υπαλλήλων για την ενίσχυση της θέσης του στην αγορά πώλησης συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων. Συνεπακόλουθα, τα άλλα φαρμακεία τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. 

 

69 Ibid. 
70 Υπόθεση 62/86, Akzo Chemie κατά Επιτροπής, [1991] Συλλογή της Νομολογίας 1991 I-03359, παρά.60-61.  
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Περαιτέρω, υπάρχει ουσιαστικά ο αποκλεισμός των άλλων φαρμακείων από την παροχή φαρμάκων 

σε τραπεζικούς υπαλλήλους που είναι όλοι μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ.»  

Αρχικά, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί «επιχείρηση» σύμφωνα με το 

άρθρο 2 του Νόμου και άρα εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του δικαίου του άρθρου 6(1) του 

Νόμου αναφορικά με την απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης 

επιχείρησης. 

Όσον αφορά την ΕΤΥΚ, η οποία αποτελεί «επιχείρηση», η Επιτροπή, εξετάζει τους ισχυρισμούς 

στην καταγγελία και τα όσα αναφέρθηκαν από τις καταγγέλλουσες εταιρείες στις θέσεις τους και 

υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα ενώπιον της στοιχεία των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών 

και όσα καταγράφηκαν στο Κεφάλαιο της Δομής της Αγοράς, στη γενική αγορά φαρμακευτικής 

κάλυψης, όπως προαναφέρθηκε, δραστηριοποιούνται είκοσι οκτώ (28) ασφαλιστικές εταιρείες μέσω 

του ευρύτερου κλάδου υγείας, οι οποίες ουσιαστικά, σύμφωνα με τις καταγγέλλουσες, παρέχουν 

παρόμοιας φύσης υπηρεσίες ως το ΤΥ-ΕΤΥΚ, εφόσον προσφέρουν και αυτές φαρμακευτική κάλυψη 

στους πελάτες τους. Αντίθετα όμως με τις ασφαλιστικές εταιρείες, το ΤΥ-ΕΤΥΚ, όπως και οι 

συντεχνίες ΔΕΟΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ, προσφέρει φαρμακευτική κάλυψη μόνο στα μέλη του, τα οποία 

ανέρχονταν στις 8.024 το έτος 2017, ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες 

είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του ΤΥ-ΕΤΥΚ. Όσον αφορά 

τις προαναφερόμενες συντεχνίες και αυτές διαθέτουν ταμεία αλληλεγγύης προς τα μέλη τους, 

παρέχοντας παρόμοιες υπηρεσίες προς αυτά και αριθμούν πολλά περισσότερα μέλη από του ΤΥ-

ΕΤΥΚ. 

Επομένως, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, οι 

καταγγελλόμενοι δεν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής υπηρεσιών 

φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. Πέραν τούτου, 

η ΕΤΥΚ σε αυτή την αγορά δεν έχει οποιαδήποτε δραστηριοποίηση όπως ήδη ελέχθη.  

Αναφορικά με τη δεύτερη ορισμένη αγορά, ήτοι την αγορά της λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, οι καταγγέλλουσες ανέφεραν ότι αν η 

ΕΤΥΚ/ΤΥ-ΕΤΥΚ κατέχουν μετοχές σε συγκεκριμένο φαρμακείο, τότε ενδεχομένως να «υπάρχει 

μόχλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η ΕΤΥΚ στην αγορά κάλυψης ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης των μελών της στην αγορά των φαρμακείων.» 

Καταρχάς, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ΕΤΥΚ, η οποία καταγγέλλεται από τα 

φαρμακεία/καταγγέλλουσες εταιρείες, είναι μέτοχος μειοψηφίας σε φαρμακεία και δεν της ανήκουν 

ούτε και διαχειρίζεται αυτά. Επομένως, στην ουσία καταγγέλλεται ένας μέτοχος μίας εταιρείας και όχι 

η ίδια η εταιρεία/φαρμακείο από τις καταγγέλλουσες. Αυτό από μόνο του καθιστά τη διερεύνηση της 

καταγγελίας υπό το πρίσμα του άρθρου 6(1) του Νόμου εξαιρετικά δυσχερή, καθόσον η ΕΤΥΚ 

αποτελεί μόνο μέρος της επιχείρησης που θα έπρεπε να καταγγέλλεται και η οποία δεν έχει 

καταγγελθεί στην προκειμένη περίπτωση. 
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Επαναλαμβάνεται πως ως αναλύθηκε, η ΕΤΥΚ συμμετέχει σε δυο φαρμακεία ως μέτοχος 

μειοψηφίας, τα οποία διαχειρίζονται φαρμακοποιοί. Σύμφωνα με την ίδια, δεν κατέχει δεσπόζουσα 

θέση και οι τραπεζικοί υπάλληλοι «ΔΕΝ μπορούν να αποτελέσουν ξεχωριστή «αγορά» ούτε είναι 

λογικό να τύχουν τέτοιας μεταχείρισης. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι και γενικά τα μέλη της ΕΤΥΚ και τα 

μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελούν μέρος του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας και των καταναλωτών.» 

Η ΕΤΥΚ πρόσθεσε ότι: «τα μέλη της ΕΤΥΚ, στις 28/4/2017 ήταν 9031, αποτελούν λίγο περισσότερο 

από το 1% του συνόλου των καταναλωτών φαρμάκων και αν ακόμα εξυπηρετούνταν από ένα και 

μοναδικό φαρμακείο και πάλι δεν θα είχαν δεσπόζουσα θέση στην αγορά φαρμάκων.» 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι καταγγέλλουσες στην καταγγελία τους ανέφεραν ότι στην Κύπρο 

υπήρχαν περίπου 750 εγγεγραμμένα φαρμακεία, σύμφωνα με τον κατάλογο των ιδιωτικών 

φαρμακείων παγκύπρια, που ήταν αναρτημένος στην ιστοσελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 

κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας. Η Επιτροπή επισημαίνει πληροφοριακά ότι στις 14/1/2020 

υπήρχαν περίπου 555 εγγεγραμμένα φαρμακεία παγκύπρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.71 

Δεδομένου ότι η ΕΤΥΚ, κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας, συμμετείχε σε δυο μόνο 

φαρμακεία από τα 750 που ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο, η Επιτροπή θεωρεί ότι εκ των 

πραγμάτων η ΕΤΥΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά λιανικής διάθεσης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων. Περαιτέρω, δεν προκύπτει ότι η ΕΤΥΚ 

χρησιμοποιεί τη θέση της στην αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης 

συνταγογραφούμενων και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων, επειδή δεν δραστηριοποιείται σε αυτήν, 

(μόνο το ΤΥ-ΕΤΥΚ παρέχει αυτή την κάλυψη) ακόμα και αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν κοινά μέλη με 

το ΤΥ-ΕΤΥΚ.  

10. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ 

Υπό το φως όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και μέσα από την αξιολόγηση και 

συνεκτίμηση των στοιχείων των διοικητικών φακέλων των καταγγελιών, η Επιτροπή, ομόφωνα 

καταλήγει ότι, το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν αποτελεί «επιχείρηση» βάσει του άρθρου 2 του Νόμου και της 

σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ. 

Όσον αφορά την ΕΤΥΚ, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι αποτελεί «επιχείρηση» υπό την έννοια 

του άρθρου 2 του Νόμου και της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ. Παρά ταύτα, δεν έχει προχωρήσει η 

ίδια στη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας με ιδιωτικά φαρμακεία, ώστε να τύχει εξέτασης ως 

σύμπραξης απαγορευμένης στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 3(1) του Νόμου, που 

καταγγέλλονται. Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι ούτε το ΤΥ-ΕΤΥΚ ούτε και η ΕΤΥΚ 

 

71 https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/All/106B349CA8B44376C22577AD004AA5A2?OpenDocument 
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αποτελούν «ένωση επιχειρήσεων», καθώς τα μέλη τους που εκπροσωπούν είναι τραπεζικοί 

υπάλληλοι και όχι «επιχειρήσεις».   

Πέραν τούτων, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί η καταγγελλόμενη 

σύμπραξη και δεν έχει αποδειχθεί ή/και τεκμηριωθεί καμία από τις κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις των 

διατάξεων του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς για παράβαση των προνοιών του άρθρου 6(1) του Νόμου, βάσει 

των αναλυθέντων στοιχείων, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι η ΕΤΥΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής κάλυψης συνταγογραφούμενων 

και επαναλαμβανόμενων φαρμάκων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον δεν 

δραστηριοποιείται σε αυτήν. Επομένως, δεν στοιχειοθετούνται οι ισχυρισμοί των καταγγελλουσών 

εταιρειών. 

Επίσης, αναφορικά με την ΕΤΥΚ, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι αν και αποτελεί «επιχείρηση», 

στο πλαίσιο της έννοιας που δίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου και της σχετικής νομολογίας, λόγω της 

σχετικής οικονομικής της δραστηριότητας στην αγορά της λιανικής διάθεσης φαρμακευτικών και μη 

προϊόντων και υπηρεσιών, αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται τα φαρμακεία, εντούτοις, η 

καταγγελία εστιάζεται στην ΕΤΥΚ και όχι στην ίδια την επιχείρηση του φαρμακείου, δηλαδή στον 

μέτοχο αυτόν καθ’ εαυτόν της μειοψηφίας της εν λόγω επιχείρησης. Επομένως, όσον αφορά τους 

ισχυρισμούς των καταγγελλουσών για τα φαρμακεία που η ΕΤΥΚ συμμετέχει ως μέτοχος και ότι αυτά 

δεν αφήνουν τα άλλα φαρμακεία να τους ανταγωνιστούν ή και αποκλείουν την αγορά, δεν δύνανται 

να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης στο πλαίσιο του άρθρου 6(1) του Νόμου. Η μετοχική 

συμμετοχή της ΕΤΥΚ περιορίζεται σε δύο μόνο φαρμακεία. Μόνο δύο φαρμακεία από τα 750 που 

δραστηριοποιούνται κατά τον ουσιώδη στην καταγγελία χρόνο δεν δύνανται να κατέχουν 

δεσπόζουσα θέση ούτε και συλλογικά κρινόμενα. Επομένως, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι δεν 

στοιχειοθετείται οποιαδήποτε από τις ισχυριζόμενες παραβάσεις του Νόμου. 

Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να απορρίψει την καταγγελία των 

καταγγελλουσών εταιρειών και να ενημερώσει τα εμπλεκόμενα μέρη για την εν λόγω απόφασή της.   
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