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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο της υπό εξέταση υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία που υποβλήθηκε από 

την Primetel PLC (εφεξής η «Primetel») εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») και της Lumiere TV Public Company Ltd (εφεξής η 

«LTV») αναφορικά µε πιθανολογούµενες παραβάσεις των άρθρων 3 και / ή 6 του 

περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου 2008 (Νόµος αριθµός 13(Ι)/2008) 

(εφεξής ο «Νόµος»). 

Απόφαση ΕΠΑ :  37/2018 
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2010, η εταιρεία Primetel PLC (εφεξής η «Primetel») υπέβαλε 

καταγγελία εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») για 

πιθανή παράβαση του άρθρου 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου 

2008 (Νόµος αριθµός 13(Ι)/2008) (εφεξής ο «Νόµος»). 

Στις 10 Μαρτίου 2010, η Επιτροπή υπό προηγούµενη σύνθεση της, σε συνεδρία της, 

στη βάση σηµειώµατος της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 3 Μαρτίου 2010, κατέληξε ότι η 

καταγγελία δεν είχε υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος του 

Νόµου διότι, µεταξύ άλλων, ενώ γινόταν αναφορά και σε παραβάσεις του άρθρου 3 

του Νόµου από τις εταιρείες ΑΤΗΚ και LTV, η τελευταία εταιρεία δεν αναφερόταν ως 

καταγγελλόµενη. 

Στις 11 Μαρτίου 2010, η Primetel ενηµερώθηκε για την ανάγκη υποβολής 

ικανοποιητικών στοιχείων και πληροφοριών που βάσιµα και έγκυρα θα 

δικαιολογούσαν τη διερεύνηση της καταγγελίας σύµφωνα και µε το άρθρο 35 του 

Νόµου. 

Στις 14 Απριλίου και 21 Απριλίου 2010, η Primetel απέστειλε επιπρόσθετα στοιχεία 

και σχετική επιστολή αντίστοιχα όπου παρέχονταν στοιχεία και πληροφορίες τα 

οποία, µεταξύ άλλων, καθιστούσαν την εταιρεία LTV καταγγελλόµενη στην παρούσα 

καταγγελία για παράβαση του άρθρου 3 και 6 του Νόµου. 

Στις 12 Μαΐου 2010, η Επιτροπή υπό προηγούµενη σύνθεση της, σε συνεδρία της, 

οµόφωνα αποφάσισε ότι η καταγγελία και τα νέα στοιχεία ικανοποιούσαν το άρθρο 

35 και το Παράρτηµα του Νόµου και ως εκ τούτου, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να 

προχωρήσει σε δέουσα προκαταρκτική έρευνα της καταγγελίας. 

Στις 19 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή υπό την τότε σύνθεση της σύµφωνα µε το 

διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως η σχετική απόφασή του ηµεροµηνίας 

20 ∆εκεµβρίου 2011, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές µε αρ. 1544/09, 1545/09, 

1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας 

Ανταγωνισµού), αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση της ηµεροµηνίας 12 Μαΐου 

2010 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις µετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να 

εξετάσει την υπόθεση εξ’ υπαρχής. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία τα 

οποία βρίσκονταν ενώπιον της κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούµενης 
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απόφασης ηµεροµηνίας 12 Μαΐου 2010 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω 

υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας και όπως η έρευνα διεξαχθεί 

µε βάση το υφιστάµενο κατά το χρόνο λήψης της ανακαλούµενης απόφασης 

πραγµατικό και νοµικό καθεστώς και όπως γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό 

φάκελο υλικού. 

Στις 29 Φεβρουαρίου 2012, οι δικηγόροι της καταγγέλλουσας µε επιστολή τους, 

απέσυραν άλλη καταγγελία που είχε καταχωρηθεί εναντίον της LTV στις 29 

Οκτωβρίου 2010 νοουµένου ότι η εξέταση του θέµατος των ελάχιστων εγγυήσεων 

γίνει στο πλαίσιο της παρούσας καταγγελίας εναντίον της ΑΤΗΚ και της LTV1. 

Στις 6 Μαρτίου 2012 η Επιτροπή υπό προηγούµενη σύνθεση της, µε απόφασή της, 

αποφάσισε όπως αποδεχθεί το αίτηµα της Primetel, ως αυτό καταγράφεται στην 

επιστολή ηµεροµηνίας 29 Φεβρουαρίου 2012. 

Στις 27 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή σε συνεδρία της, εξέτασε τον περαιτέρω χειρισµό 

της υπό τον ως άνω αριθµό και τίτλο καταγγελίας, υπό τη σύνθεση της, σύµφωνα µε 

το διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 16 

Απριλίου 2013 και 24 Μαΐου 2013, δυνάµει του άρθρου 15(2) του Νόµου. Η 

Επιτροπή, αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, που περιέχονται στο 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, αποφάσισε οµόφωνα να αποδεχτεί την καταγγελία, 

καθότι θεώρησε ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες είναι ικανοποιητικές για την 

εξέταση της καταγγελίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει οδηγίες 

στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά µε τις 

πιθανολογούµενες παραβάσεις που περιέχονται σε αυτή και να υποβάλει σχετικό 

σηµείωµα. Η Επιτροπή σηµείωσε επίσης, πως η Νοµολογία επιτρέπει στην 

Υπηρεσία να κάµει χρήση του υπάρχοντος στο φάκελο υλικού γιατί θεωρεί ότι 

αποτελεί νόµιµο στοιχείο κρίσης ή στοιχείο για το οποίο δεν διαπιστώνεται 

οποιαδήποτε µεµπτότητα στον τρόπο µε τον οποίο έχει εξασφαλιστεί (Α.Η.Κ. –ν- 

Ευσταθιάδη (2002) 3 Α.Α.∆. 436, 439, Χατζηγεωργίου –ν- ∆ηµοκρατίας (1993) 3 

Α.Α.∆. 23, 29 και τις υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται σ΄ αυτή).  

Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της, υπέβαλε στην 

Επιτροπή σηµείωµα µε ηµεροµηνία 26 Μαΐου 2015, το οποίο η Επιτροπή µελέτησε 

                                                             
1 Επισηµαίνεται ότι σε προγενέστερο χρόνο η Primetel σε επιστολή της ηµεροµηνίας 12 Ιανουαρίου 
2011 ενηµέρωσε ότι επιθυµούσε όπως η έρευνα και εξέταση των όρων των συµβάσεων για παροχή των 
καναλιών LTV σε σχέση µε τις ελάχιστες εγγυήσεις γίνει αποκλειστικά σε σχέση µε την καταγγελία της 
µε αριθµό 11.17.010.23, αποσύροντας ταυτόχρονα τον εν λόγω ισχυρισµό από την παρούσα 
καταγγελία. 
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σε διαδοχικές της συνεδρίες µε ηµεροµηνίες 29 Μαΐου 2015, 5 Ιουνίου 2015 και 16 

Ιουνίου 2015. 

Στις 17 Ιουνίου 2015, αφού διεξήλθε του διοικητικού φακέλου και εξέτασε το 

σηµείωµα της Υπηρεσίας, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων εκ πρώτης 

όψεως αποφάσισε ότι: 

Α) Πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ, 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ληστρικής τιµολόγησης της υπηρεσίας 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης- Cytavision –για την περίοδο 2009-2010, µε 

σκοπό την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Β) Πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης 

και της λιανικής  συνδροµητικής τηλεόρασης ως αποτέλεσµα της ληστρικής 

τιµολόγησης του συζευγµένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για την περίοδο 

2009-2010 µε σκοπό την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής 

λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης. 

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα στην εν λόγω συνεδρία της, στη βάση όλων των ενώπιον 

της στοιχείων κατέληξε στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι: 

Α) δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου από µέρους της 

ΑΤΗΚ σε ότι αφορά την άρνηση της για παροχή αθλητικού περιεχοµένου καθότι δεν 

κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας.  

Β) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου από µέρους της 

ΑΤΗΚ αναφορικά µε (ι) την προµήθεια του περιεχοµένου υψηλής στάθµης από την 

ΑΤΗΚ στη Cytavision ενώ αρνείτο το εν λόγω περιεχόµενο στη Primetel και (ιι) τη 

συλλογική δεσπόζουσα θέση ΑΤΗΚ και LTV που µε κάποιο τρόπο οδηγεί σε 

µειονεκτική θέση τη Primetel καθότι η ΑΤΗΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας και οι ΑΤΗΚ και LTV δεν κατέχουν 

συλλογική δεσπόζουσα θέση στις αγορές περιεχοµένου υψηλής στάθµης και 

δικαιωµάτων µετάδοσης κυπριακού ποδοσφαίρου. 



 5 / 292 

Γ) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

για καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης της Primetel 

προς τη ΑΤΗΚ, 

∆) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της 

LTV για υπερβολικές τιµές σε ότι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις συνδροµητών στην 

αγορά χονδρικής προµήθειας κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών. 

Ε) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόµου από 

µέρους των ΑΤΗΚ και LTV για υπερβολικές τιµές σε ότι αφορά τις ελάχιστες 

εγγυήσεις συνδροµητών στην αγορά χονδρικής προµήθειας κινηµατογραφικών και 

αθλητικών καναλιών. 

Στην 1/7/2015, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε να καλέσει όλα τα µέρη να 

δηλώσουν, για κάθε ένα έγγραφο ή δήλωση ή/και πληροφορία που δόθηκε στις 

σχετικές τους απαντήσεις ξεχωριστά, κατά πόσο θεωρούν ότι τούτα αποτελούν 

εµπιστευτικής φύσεως πληροφορίες και/ή επιχειρηµατικά απόρρητα και να 

αιτιολογήσουν πλήρως την άποψή τους και έδωσε οδηγίες την Υπηρεσία να 

αποστείλει σχετικές επιστολές, η οποία ενηµέρωσε σχετικά τις εταιρείες στις 

3/7/2015. 

Στις 17/7/2015, η Επιτροπή σηµείωσε ότι λήφθηκαν οι θέσεις όλων των µερών 

αναφορικά µε τον χαρακτηρισµό των πληροφοριών τους που περιείχαν 

εµπιστευτικής φύσεως πληροφορίες και στις 22/7/2015 η Επιτροπή, µελέτησε 

ενδελεχώς ξεχωριστά κάθε ένα από τα έγγραφα που περιέχονται στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης στη βάση των όσων δηλώθηκαν από τα εµπλεκόµενα µέρη και 

αφού αξιολόγησε αυτά σταθµίζοντας τη χρησιµότητα, αναγκαιότητα, αποδεικτική αξία 

και πιθανή βλάβη στα συµφέροντα επιχειρήσεων, αναφορικά και µε τη σοβαρότητα 

της πιθανολογούµενης παράβασης αποφάσισε επ’ αυτών.  

Στις 29/7/2015, η Επιτροπή σε συνεδρία της κατάρτισε την Έκθεση Αιτιάσεων και 

αποφάσισε να καλέσει την ΑΤΗΚ και την Primetel σε προφορική ενώπιον της 

διαδικασία στις 4/11/2015. Στις 6/8/2015, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 45 του 

Νόµου, κοινοποίησε στην ΑΤΗΚ την Έκθεση Αιτιάσεων. Επίσης, την ίδια ηµέρα µε 

επιστολή της ενηµέρωσε την Primetel για τα προκαταρκτικά της συµπεράσµατα ως 

προς τη µη στοιχειοθέτηση παραβάσεων των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β), 6(1)(β) και 

6(1)(γ) του Νόµου ενώ απέστειλε σε αυτή και την Έκθεση Αιτιάσεων. 
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Στις 4/9/2015, η Primetel κατέθεσε τις γραπτές της παρατηρήσεις επί των 

προκαταρκτικών συµπερασµάτων της Επιτροπής ως προς τη µη στοιχειοθέτηση 

παραβάσεων. 

Στις 22/9/2015 η Επιτροπή ανέβαλε την ενώπιόν της προφορική διαδικασία λόγω 

κωλύµατος µέλους της Επιτροπής και όρισε ως νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής αυτής 

την 15/12/2015. 

Στις 15/10/2015 και στις 2/11/2015 πραγµατοποιήθηκε πρόσβαση στο ∆ιοικητικό 

Φάκελο από εκπροσώπους της ΑΤΗΚ. 

Στις 16/11/2015  η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχθεί αίτηµα της ΑΤΗΚ για 

παράταση της προθεσµίας υποβολής γραπτών παρατηρήσεων επί της Έκθεσης 

Αιτιάσεων και µεταφέρει τη διεξαγωγή προφορικής διαδικασίας στις 23/02/2016.  

Στις 20/11/2015, η Primetel κατέθεσε της γραπτές της παρατηρήσεις επί της 

Έκθεσης Αιτιάσεων. 

Στις 15/1/2016, πραγµατοποιήθηκε νέα πρόσβαση στο ∆ιοικητικό Φάκελο από 

εκπροσώπους της ΑΤΗΚ. 

Ακολούθως, στις 17/02/2016, η διαδικασία αναβλήθηκε εκ νέου λόγω ασθένειας 

µέλους της Επιτροπής και η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως επανορίσει την 

ηµεροµηνία σε µεταγενέστερο στάδιο.  

Στις 16/03/2016, η Επιτροπή υπό τη σύνθεσή της σύµφωνα µε το διορισµό της από 

το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 16/4/2013, 24/5/2013 

και 2/2/2016 εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, στη Προσφυγή µε αρ. 5651/2013 

(Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.ά. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού 

και 2. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού) µε 

την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της συµµετοχής 

σε αυτήν του κ. Χρίστου Τσίγκη, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και µέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής του ∆ΗΚΟ, καθιστώντας τις ληφθείσες αποφάσεις παράνοµες. Η 

Επιτροπή στην υπό αναφορά συνεδρία της αποφάσισε όπως ανακαλέσει όλες τις 

αποφάσεις που έλαβε, έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Χρίστο Τσίγκη, και όπως 

εξετάσει εξ υπαρχής την υπόθεση, δεδοµένου ότι η ανάκληση παράνοµης διοικητικής 

πράξης εξαφανίζει εξ υπαρχής την πράξη δίδοντας ταυτόχρονα οδηγίες προς την 

Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα.  

Στο διάστηµα που ακολούθησε η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση σε αριθµό 

συνεδριών της και στις 22/05/2017, η Επιτροπή υπό την σύνθεση της σύµφωνα µε το 
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διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 

16/4/2013, 24/5/2013 και 5/9/2016 εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης 

της Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 

2/2016, ηµεροµηνίας 3/3/2017 µε την οποία ανατράπηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 29/1/2016 στην Προσφυγή µε αρ. 5651/2013, (Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού). Η 

Επιτροπή, στην υπό αναφορά συνεδρία της, οµόφωνα αποφάσισε την ανάκληση της 

ανακλητικής απόφασης της ηµεροµηνίας 16/3/2016 καθώς και όλων των µετέπειτα 

ληφθεισών αποφάσεων, προς ενεργό συµµόρφωση µε την απόφαση του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 2/2016. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε 

σχετική νοµολογία, µε την απόφαση της Επιτροπής αναβιώνουν όλες οι ληφθείσες 

αποφάσεις που προηγούνται της ανακληθείσας, ήτοι οι αποφάσεις της Επιτροπής 

που είχαν ληφθεί µε τη συµµετοχή του κ. Τσίγκη.  

Το νέο Μέλος της Επιτροπής, κος Ουστάς, ως ο διορισµός του από το Υπουργικό 

Συµβούλιο στις 5/9/2016, δεδοµένης της απόφασης της Επιτροπής για ανάκληση της 

ανακλητικής απόφασης ηµεροµηνίας 16/3/2016, αφού µελέτησε όλα τα ενώπιον του 

στοιχεία και δεδοµένα και, έχοντας πλήρη γνώση των στοιχείων του διοικητικού 

φακέλου της παρούσας υπόθεσης, συµφώνησε µε τις αποφάσεις της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη και υιοθέτησε αυτές, 

συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 17/6/2015 για 

διαπίστωση εκ πρώτης όψεως στοιχειοθέτησης πιθανολογούµενης παράβασης του 

άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ και το προκαταρκτικό συµπέρασµα 

της Επιτροπής α) ότι δεν στοιχειοθετείτο παράβαση του άρθρου 6(1)(β)και 6(1)(γ) και 

6(2) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ και β) ότι δεν στοιχειοθετείτο παράβαση του 

άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόµου από µέρους των ΑΤΗΚ και LTV, καθώς επίσης 

και της απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 29/7/2015 µε την οποία καταρτίστηκε 

το κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων. 

Με δεδοµένη την απόφαση της Επιτροπής για ανάκληση της ανακλητικής απόφασης 

ηµεροµηνίας 16/3/2016 και αναβίωση όλων των αποφάσεων της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη, καθώς και τη θέση του νέου 

Μέλους της Επιτροπής κ. Ουστά ότι συµφωνεί και υιοθετεί τις αποφάσεις της, η 

Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως ορίσει συνεδρία για διεξαγωγή της ενώπιόν 

της προφορικής διαδικασίας για τις 30/06/2017 και κάλεσε τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις να αποστείλουν οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις επί της Έκθεσης 



 8 / 292 

Αιτιάσεων εντός είκοσι µίας (21) ηµερών από την κοινοποίηση της εν λόγω 

απόφασης της Επιτροπής. 

Την 1/6/2017, στάλθηκαν επιστολές στην ΑΤΗΚ και στην Primetel µε τις οποίες 

ενηµερώθηκαν για την απόφαση της Επιτροπής. 

Στις 22/06/2017, κατόπιν αιτήµατος της ΑΤΗΚ για παράταση του χρόνου υποβολής 

των γραπτών παρατηρήσεών της η Επιτροπή  επανόρισε τη συνεδρία για την 

ενώπιόν της προφορική διαδικασία για τις 20/07/2017. 

Στις 14/07/2017, η ΑΤΗΚ κατέθεσε τις θέσεις της επί της Έκθεσης Αιτιάσεων και η 

Primetel κάποιες συµπληρωµατικές θέσεις και στις 20/07/2017, πραγµατοποιήθηκε η 

ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία. 

Με την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας, η Επιτροπή έδωσε σε αµφότερες 

πλευρές οδηγίες για κατάθεση συµπληρωµατικών θέσεων. Κατόπιν έγκρισης 

αιτηµάτων παράτασης, τελικά στις 27/9/2017, η Primetel κατέθεσε συµπληρωµατικές 

θέσεις στις 27/9/2017 και η ΑΤΗΚ κατέθεσε συµπληρωµατικές θέσεις στις 

11/10/2017. 

Στις 6/11/2017, η Επιτροπή αφού µελέτησε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου 

της υπόθεσης, αποφάσισε οµόφωνα ότι: 

(α) δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β), 6(1)(γ) και 6(2) των περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόµος») από 

µέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (στο εξής η «ΑΤΗΚ»), του άρθρου 

6(1)(γ) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ και της Lumiere TV Public Company Ltd 

(εφεξής η «LTV»), του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της LTV, και του 

άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόµου από µέρους των ΑΤΗΚ και LTV. 

(β) στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ, 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ληστρικής τιµολόγησης της υπηρεσίας 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης- Cytavision –για την περίοδο 2009-2010, µε 

σκοπό την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

(γ) στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης 

και της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης ως αποτέλεσµα της εφαρµογής 

ληστρικής τιµολόγησης του συζευγµένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για 
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την περίοδο 2009-2010 µε σκοπό την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές 

σταθερής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λιανικής 

συνδροµητικής τηλεόρασης.  

Επίσης, η Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε όπως προχωρήσει, στη βάση του άρθρου 

42(2) του Νόµου, µε την ειδοποίηση της ΑΤΗΚ για την πρόθεσή της να επιβάλει 

διοικητικό πρόστιµο σε σχέση µε τις παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου. 

Στις 4/6/2018, η Επιτροπή συνήλθε υπό τη νέα σύνθεσή της, σύµφωνα µε το 

διορισµό της από το Υπουργικό Συµβούλιο, ως οι αποφάσεις του ηµεροµηνίας 

24/4/2018 και 21/5/2018, για να εξετάσει το χειρισµό της υπό τον ως άνω αριθµό και 

τίτλο υπόθεσης. Τα νέα Μέλη της Επιτροπής, κ.κ. Άριστος Αριστείδου και Πολυνείκης 

–Παναγιώτης Χαραλαµπίδης κατά την εν λόγω συνεδρία συµφώνησαν και 

υιοθέτησαν την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 6/11/2017 για στοιχειοθέτηση 

παραβάσεων του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ και για µη 

στοιχειοθέτηση παραβάσεων των άρθρων 6(1)(β), 6(1)(γ) και 6(2) του Νόµου από 

µέρους της ΑΤΗΚ, του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ και της LTV, 

του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της LTV, και του άρθρου 3(1)(α) και 

3(1)(β) του Νόµου από µέρους των ΑΤΗΚ και LTV. 

Στη βάση των αποφάσεων της Επιτροπής ηµεροµηνίας 6/11/2017 και 4/6/2018, η 

Επιτροπή ενηµέρωσε την ΑΤΗΚ µε επιστολή ηµεροµηνίας 15/6/2018 για την 

πρόθεσή της για επιβολή διοικητικού προστίµου στην ΑΤΗΚ και για τους λόγους επί 

τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 42 των Νόµων και την 

κάλεσε, όπως υποβάλει τις γραπτές της παραστάσεις εντός τριάντα (30) ηµερών. 

Με επιστολή που παραλήφθηκε στις 17/7/2018 η ΑΤΗΚ υπέβαλε τις γραπτές της 

παραστάσεις. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις και παρατηρήσεις των εµπλεκοµένων 

µερών, µελέτησε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και 

ενηµερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδοµένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν, 

οµόφωνα αποφάσισε ως ακολούθως: 

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

2.1. Primetel PLC (καταγγέλλουσα) 

Η καταγγέλλουσα εταιρεία Primetel είναι δηµόσια εταιρεία περιορισµένης ευθύνης η 

οποία ιδρύθηκε το 2003, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και είναι 

µέλος του οµίλου εταιρειών Teledev East Limited. Το 2004 πήρε άδεια από τον 
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Επίτροπο Ρυθµίσεως ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων για 

εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και για την παροχή ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

σταθερής γραµµής. Από το 2006 όλες οι δραστηριότητες της Thunderworx Ltd έχουν 

µεταφερθεί στην Primetel και ξεκίνησε συνεργασίες µε µεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. 

H Primetel προσφέρει µεταξύ άλλων υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικές 

υπηρεσίες και συνδροµητική τηλεόραση σε οικιακούς και επιχειρηµατικούς πελάτες 

σε ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της και για να έχει τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστής σε ότι 

αφορά την παροχή συνδροµητικής τηλεόρασης, η Primetel αγοράζει περιεχόµενο 

καταβάλλοντας τα σχετικά δικαιώµατα σε παρόχους ή δικαιούχους τέτοιου 

περιεχοµένου ή/ και τέτοιων καναλιών. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της 

δραστηριοποίησής της, υπογράφει συµφωνίες µε αθλητικά σωµατεία για 

αποκλειστικά δικαιώµατα ζωντανής προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων. 

Η Primetel είναι, επίσης, πελάτης της ΑΤΗΚ από την οποία αγοράζει, µεταξύ άλλων, 

υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης και διασύνδεσης µέσω των συµφωνιών 

Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόγχο (RUO) και ∆ιασύνδεσης (RIO) για 

σταθερή τηλεφωνία.  

2.2. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (καταγγελλόµενη) 

Η ΑΤΗΚ είναι νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου που έχει συσταθεί βάσει του περί 

Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµου, Κεφ.302 και µέχρι σήµερα είναι επιφορτισµένη 

µε την εκ του νόµου υποχρέωση να παρέχει δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και 

δηµόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

Η ΑΤΗΚ, είναι ένας κάθετα δραστηριοποιηµένος παροχέας και προσφέρει σε λιανικό 

επίπεδο υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, υπηρεσίες ευρυζωνικής 

πρόσβασης, υπηρεσίες διαδικτύου, συνδροµητικής τηλεόρασης, τηλεπληροφόρησης 

και καρτοτηλεφώνων και υπηρεσίες Premium SMS. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες σε 

χονδρικό επίπεδο, όπως πρόσβαση στο σταθερό και κινητό δίκτυο της, καθώς και 

υπηρεσίες διασύνδεσης σε εναλλακτικούς παροχείς που επιθυµούν να την 

ανταγωνιστούν σε λιανικό επίπεδο. 

Με τη σύγκλιση των τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και ψυχαγωγίας 

και τη διαµόρφωση ενός νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η ΑΤΗΚ άρχισε να 
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προσφέρει ένα πλήρες φάσµα υπηρεσιών ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας. 

2.3. Lumiere TV Public Company Ltd (καταγγελλόµενη) 

Η LTV συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1992 µε σκοπό την ανάπτυξη του Οµίλου LTV 

ως το πρώτο συνδροµητικό κανάλι στην Κύπρο. Ο σταθµός λειτούργησε για πρώτη 

φορά τον Ιούνιο του 1993, εκπέµποντας αρχικά µόνο στην περιοχή Λευκωσίας. Το 

1994, συνέπραξε µε τον Όµιλο NETHOLD για να δηµιουργήσουν τη MULTICHOICE 

(Κύπρου) Ltd (στο εξής η «MCH»). Η MCH αποτέλεσε το τµήµα ∆ιαχείρισης 

Συνδροµητών της LTV, επιτρέποντας στην LTV να επικεντρωθεί στους τοµείς 

προγράµµατος, προγραµµατισµού και εκποµπής. 

Μέχρι το 1995 το δίκτυο µετάδοσης της LTV κάλυπτε σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο. 

Το 1998, η LTV υπέγραψε συµφωνία παροχής προγράµµατος και προγραµµατισµού 

µε το ALFA TV LTD (ALFA), το δεύτερο συνδροµητικό κανάλι στην Κύπρο. 

Το 1999, η LTV απέκτησε όλο το µετοχικό κεφάλαιο της LUMIERE SERVICES LTD 

(LSR) - που υπήρξε αρχικά η µητρική εταιρεία του οµίλου - η οποία 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραµµάτων και το 

2002, ο Όµιλος υπέγραψε συµβόλαιο µε την Κυπριακή Οµοσπονδία Αθλητισµού 

(ΚΟΑ) για την προώθηση της Κύπρου ως προορισµού προετοιµασίας αθλητών και 

τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΚΟΑ για το σκοπό αυτό. Το 

συµβόλαιο διεκπεραιώθηκε επιτυχώς από µία θυγατρική εταιρεία που συστάθηκε για 

το σκοπό αυτό - την LTV Sports Ltd. 

Η LTV ήταν δηµόσια εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το 2006 

τα κανάλια LTV και ALFA αποσύρθηκαν από την NOVA Κύπρου και η LTV διέκοψε 

τη συνεργασία µε την MCH και ανέλαβε η ίδια την προσφορά και διαχείριση 

συνδροµητικών υπηρεσιών σε αναλογική πλατφόρµα.  

Το 2010, η LTV δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα της τηλεπικοινωνιών, παρέχοντας 

στους συνδροµητές της σταθερή τηλεφωνία και διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων 

προσφέροντας το πακέτο LTV3PLAY. 

Κατά τα έτη 2009 και 2010, η LTV προέβαλλε η ίδια και παρείχε σε πλατφόρµες 

συνδροµητικής τηλεόρασης, τα κανάλια LTV και ALFA, LTV Sports 1 και LTV Sports 

2, LTV 2-3 ενώ τα κανάλια High Definition – υψηλής ευκρίνειας (LTV Premier HD και 

LTV Sports HD) παρέχονται στους δικούς της συνδροµητές και από το Μάρτιο 2011 
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και στους συνδροµητές της ΑΤΗΚ. Επίσης, η LTV αγόραζε περιεχόµενο το οποίο και 

µετέδιδε µέσω των καναλιών της τα οποία διατίθεντο τόσο από την ίδια όσο και από 

τρίτους παρόχους (εκτός των καναλιών HD) και/ ή µεταπωλούσε σε τρίτους. Τέλος, η 

LTV προσέφερε υπηρεσίες παραγωγής και µεταπαραγωγής τηλεοπτικών ταινιών, 

τηλεοπτικών προγραµµάτων και διαφηµίσεων, υπηρεσίες µετάφρασης και 

υποτιτλισµού τηλεοπτικού περιεχοµένου που εκπέµπετο µέσω διάφορων µορφών 

επικοινωνίας και εµπορεύεται τηλεοπτικό περιεχόµενο. 

Κατά το 2014 η LTV σταµάτησε να δραστηριοποιείται ως πλατφόρµα προβολής 

αθλητικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου και, σύµφωνα µε σχετικά δηµοσιεύµατα, οι 

εγκαταστάσεις της έχουν εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία2. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη, η εταιρεία LTV τελεί υπό 

εκκαθάριση µετά από σχετικό ∆ιάταγµα ∆ικαστηρίου. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Αντικείµενο της παρούσας καταγγελίας στη βάση των ισχυρισµών που έχουν 

υποβληθεί από την Primetel είναι: 

(Α) H κατ΄ ισχυρισµό καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η 

ΑΤΗΚ στις αγορές σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 

παράβαση των άρθρων 6 (1)(α)(β) και (γ) του Νόµου. 

Συγκεκριµένα, σε σχέση µε την ισχυριζόµενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του 

Νόµου εκ µέρους της ΑΤΗΚ, η Primetel ισχυρίζεται ότι η ΑΤΗΚ πωλεί κάτω του 

κόστους τα προϊόντα της στον τοµέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών (υπηρεσία 

Cytavision, υπηρεσίες ευρυζωνικού διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας) µε 

αποτέλεσµα να περιορίζεται ο υγιής ανταγωνισµός και να επηρεάζονται τα 

συµφέροντα των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ. 

Επίσης, η Primetel καταγγέλλει ότι η ΑΤΗΚ µε την καταβολή τεράστιων ποσών για 

την απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης ποδοσφαίρου έχει δηµιουργήσει φραγµούς 

για την Primetel η οποία αναγκάζεται να πληρώνει, επίσης, µεγάλα ποσά. Αυτή η 

δυνατότητα της ΑΤΗΚ, σύµφωνα µε την Primetel, οφείλεται σε διεπιδοτήσεις, στην 

οικονοµική ευρωστία της ΑΤΗΚ, στη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στις συναφείς 

αγορές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών και αποσκοπεί 

                                                             
2 ∆ηµοσίευµα Cyprus Mail ηµεροµηνίας 22/8/2014 µε τίτλο “LTV shuts down”, ∆ηµοσίευµα  Ιn Business 
ηµεροµηνίας 29/9/2014 µε τίτλο “Στον Κούµα οι εγκαταστάσεις της LTV στα Πυργά”.  
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στη δηµιουργία φραγµών για την Primetel η οποία πρέπει, επίσης, να πληρώνει 

υπέρογκα ποσά για αυτά τα δικαιώµατα χωρίς να έχει τις ίδιες οικονοµικές 

δυνατότητες. Η Primetel καταγγέλλει ότι λόγω της συµπεριφοράς της ΑΤΗΚ και µέσω 

της πρόσφατης εξασφάλισης από την ΑΤΗΚ περιεχοµένου υψηλής στάθµης όπως οι 

αγώνες ποδοσφαίρου οµάδων πρώτης κατηγορίας ή άλλης κατηγορίας της Κύπρου 

και οι αγώνες ποδοσφαίρου του πρωταθλήµατος UEFA, διαµορφώνονται αθέµιτες 

συνθήκες και όροι για τους ανταγωνιστές της στον τοµέα των ευρυζωνικών 

υπηρεσιών.  

Η Primetel, περαιτέρω ισχυρίζεται ότι η ΑΤΗΚ αρνείται να της προσφέρει έναντι 

τιµήµατος το αθλητικό περιεχόµενο που κατέχει, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(β) 

του Νόµου. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της Primetel, η ΑΤΗΚ µε την άρνησή 

της να προσφέρει το περιεχόµενο υψηλής στάθµης που διαθέτει στην Primetel, ενώ 

ταυτόχρονα το διαθέτει στις δικές τις πλατφόρµες χωρίς επιπρόσθετη χρέωση ως 

πάροχος σταθερής τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας καθώς και ως πάροχος 

ευρυζωνικών υπηρεσιών, ασκεί διακριτική και/ ή άνιση µεταχείριση εις βάρος της 

Primetel κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου. 

(Β) Η κατ΄ ισχυρισµό καταχρηστική εκµετάλλευση από την ΑΤΗΚ και / ή την LTV της 

σχέσης οικονοµικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται η Primetel προς αυτή, κατά 

παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου. 

Συγκεκριµένα,  όσον αφορά την καταχρηστική εκµετάλλευση οικονοµικής εξάρτησης, 

η Primetel ισχυρίζεται ότι ως αγοραστής και διανοµέας και µη έχοντας άλλη 

ισοδύναµη λύση εξαρτάται οικονοµικά από την ΑΤΗΚ και/ή την LTV (όσον αφορά την 

υποδοµή της ΑΤΗΚ και/ ή το περιεχόµενο υψηλής στάθµης της LTV) οι οποίες 

κατέχουν θέση προµηθευτή και/ ή παραγωγού και εκµεταλλεύονται καταχρηστικά 

αυτή τη σχέση οικονοµικής εξάρτησης κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου. 

Η καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης αυτής συνίσταται σύµφωνα µε τη Primetel 

στην επιβολή άµεσα ή έµµεσα αυθαίρετων όρων συναλλαγής και στην εφαρµογή 

διακριτικής µεταχείρισης εις βάρος της Primetel. 

(Γ) Η κατ’ ισχυρισµό καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η 

LTV στην αγορά της συνδροµητικής τηλεόρασης και στο περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης κατά παράβαση των άρθρων 6 (1)(α) και (γ) του Νόµου. 
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Η Primetel καταγγέλλει το ύψος του αριθµού ελάχιστων συνδροµητών που 

υποχρεούται να καταβάλλει στην LTV βάσει σχετικού συµβολαίου, σηµειώνοντας ότι 

αποτελεί παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από την LTV και παράβαση του 

άρθρου 3 του Νόµου εφόσον ο αριθµός αυτός έχει επιβληθεί σε συνεργασία µε την 

ΑΤΗΚ. 

(∆) Η κατ’ ισχυρισµό σύµπραξη των καταγγελλοµένων εταιρειών ΑΤΗΚ και LTV κατά 

παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και (β) του Νόµου. 

Συγκεκριµένα, σε σχέση µε το άρθρο 3(1)(α) και (β) του Νόµου, η Primetel 

ισχυρίζεται ότι οι όροι των συµφωνιών της µε την LTV για την παροχή των καναλιών 

της εν λόγω εταιρείας, όπως οι ελάχιστες εγγυήσεις, έχουν καθοριστεί σε 

συνεννόηση και συµφωνία µε την ΑΤΗΚ, η οποία τους επέβαλε µε τη σύµφωνη 

γνώµη της LTV, για να διαµορφωθούν συνθήκες αδύνατες να επιτευχθούν ή να 

αντιµετωπιστούν από ανταγωνιστικές εταιρείες της ΑΤΗΚ, όπως η Primetel. Η 

Primetel αναφέρει ότι η ΑΤΗΚ και η LTV έχοντας διαµορφώσει κοινό µέτωπο και 

κοινή δράση και στη βάση συµφωνιών µεταξύ τους, έχουν δηµιουργήσει και/ ή έχουν 

επιβάλει στις συναφείς σχετικές αγορές της συνδροµητικής τηλεόρασης και του 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης συνθήκες, τιµές και κοστολόγια που είναι 

δυσβάστακτα για την Primetel και/ ή επαχθή και/ ή αντίθετα µε τον υγιή ανταγωνισµό, 

κάτι που οδηγεί στην «απόλυτη κυριαρχία των δύο καταγγελλοµένων εταιρειών στις 

υπό εξέταση αγορές η κάθε µία στο δικό της τοµέα».  

(Ε) Η κατ’ ισχυρισµό συνεννόηση των καταγγελλοµένων εταιρειών ΑΤΗΚ και LTV 

κατά παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόµου. 

Η Primetel επίσης ισχυρίζεται ότι, η ΑΤΗΚ έχει συνάψει συµφωνίες κατά παράβαση 

του άρθρου 3 και 6 του Νόµου µε την UEFA, την LTV και τις οµάδες κυπριακού 

ποδοσφαίρου οι οποίες πλήττουν τον υγιή ανταγωνισµό και θα πρέπει σύµφωνα µε 

την ίδια να απαγορευτούν. Σύµφωνα µε την Primetel, η ΑΤΗΚ καταχρηστικά 

εκµεταλλεύεται τη δεσπόζουσα της θέση στις αγορές σταθερής τηλεφωνίας και 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και έρχεται σε συνεννόηση και συµφωνία µε άλλες 

εταιρείες, όπως η LTV (µε την οποία ελέγχουν, σύµφωνα µε την Primetel, τη 

πλειοψηφία της σχετικής αγοράς του περιεχοµένου υψηλής στάθµης), και επιβάλλει 

άµεσα και/ ή έµµεσα αθέµιτες τιµές πώλησης προϊόντων που αφορούν το 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης, όπως οι ποδοσφαιρικοί αγώνες κυπριακών 

πρωταθληµάτων ή αγώνων των οµάδων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος.  
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Επίσης, σύµφωνα µε την Primetel, η συµπεριφορά των ΑΤΗΚ και LTV ως αυτή 

περιγράφεται πιο πάνω και η άρνηση παροχής περιεχοµένου από την ΑΤΗΚ, 

διαµορφώνει για τους ανταγωνιστές της, όπως η Primetel, ένα µη υγιές περιβάλλον 

αναγκάζοντας την Primetel να αγοράζει σε υπέρογκες τιµές και µε αθέµιτους όρους 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης και τα συνδροµητικά κανάλια LTV, κατά παράβαση 

των άρθρων 3(1) του Νόµου. 

Επίσης, στην καταγγελία της η Primetel αναφέρει ότι: «µε το περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης και µε συµφωνίες στρατηγικής σηµασίας η ΑΤΗΚ επιδιώκει να κλειδώσει τις 

αγορές των ευρυζωνικών υπηρεσιών καθώς και της σταθερής και της κινητής 

τηλεφωνίας στις οποίες έχει δεσπόζουσα θέση µε πολύ υψηλά µερίδια αγοράς και 

παράλληλα να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στις αναδυόµενες αγορές της 

συνδροµητικής τηλεόρασης και του περιεχοµένου υψηλής στάθµης που τεχνολογικά 

είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τις αγορές τη σταθερής τηλεφωνίας και των 

ευρυζωνικών υπηρεσιών, αφού οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται ως πακέτα µε 

την αναγκαία συµπερίληψη παροχής σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών 

υπηρεσιών.». Ο παρόν ισχυρισµός εξετάζεται πιο κάτω σε σχέση µε τις συµφωνίες 

που έχει συνάψει µε την LTV, εφόσον οι ισχυρισµοί αναφορικά µε συµφωνίες µεταξύ 

ΑΤΗΚ και άλλων φορέων δεν εξετάζονται καθότι οι µόνοι καταγγελλόµενοι στην 

παρούσα υπόθεση είναι οι ΑΤΗΚ και LTV. 

4. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης της καταγγελίας, µελέτησε ενδελεχώς τις 

θέσεις που διατυπώθηκαν από τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, τόσο γραπτώς όσο 

και προφορικώς, αναφορικά µε τις διατυπωθείσες πιθανολογούµενες παραβάσεις, οι 

οποίες συνοψίζονται  κύρια ως ακολούθως:  

4.1 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΕΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε 

γραπτά στις 14/7/2017, 20/7/2017 και στις 11/10/2017 αλλά και ανέπτυξε προφορικά 

η ΑΤΗΚ, τα κύρια σηµεία των οποίων παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω. 

4.1.1 ΑΤΗΚ – ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι «η ύπαρξη και λειτουργία της ΕΠΑ παραβιάζει 

τα δικαιώµατα των καταγγελλοµένων γενικά και στη συγκεκριµένη περίπτωση της 

CYTA που πηγάζουν από τα αρ. 12 και 30 του Συντάγµατος και του αρ. 6 της ΕΣΑ∆ 

[Ευρωπαϊκή Σύµβαση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων]. Τούτο διότι η ΕΠΑ µε το 
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υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο (Ν.13(Ι)/13) έχει εξουσίες επιβολής προστίµων που 

χαρακτηρίζονται µεν διοικητικό πρόστιµα είναι όµως στην πραγµατικότητα ποινικής 

φύσεως αφού είναι τιµωρητικά και αποτρεπτικά και είναι τέτοιας έκτασης που Ποινικά 

∆ικαστήρια δεν έχουν εξουσία να επιβάλλουν. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που τα καθιστούν ποινικά.» Προς τεκµηρίωση των θέσεων του παρέπεµψε σε 

υποθέσεις του Ε∆Α∆ Oztiirk ν. The Federal Republic of Germany Application3, Engel 

& Others ν. Netherlands4, Dubus S.A. c. France5 και Affaire Vernes c. France6. 

Επιπρόσθετα, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι «Η ΕΠΑ µε βάση το Νόµο 

ενεργεί ως ερευνητής κατήγορος και ∆ικαστής. Ένα από τα θεµελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώµατα ενός προσώπου, είτε αυτό είναι φυσικό ή νοµικό, ήτοι το δικαίωµα µιας 

δίκαιης δίκης από ένα ανεξάρτητο και αµερόληπτο ∆ικαστήριο παραβιάζεται. Αυτό 

προνοούν τα αρ. 12 και 30 του Συντάγµατος και το αρ. 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, και αυτό ανεξάρτητα αν το αδίκηµα είναι ποινικής φύσεως 

ή όχι.» 

Περαιτέρω, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι η λειτουργία της Επιτροπής 

παραβιάζει το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, (στο 

εξής ΕΣΑ∆), αφού οι αποφάσεις της, ως διοικητικής αρχής, δεν τυγχάνουν πλήρους 

διερεύνησης από δικαστήριο που να έχει αυτή την εξουσία. Προς υποστήριξη της 

θέσης του αυτής παρέθεσε την απόφαση της Baustahlgewebe GmbH ν Commission 

of the European Communities,7 αλλά και της A. Menazini Diagnostics SRL v Italy8, 

σηµειώνοντας ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ∆ικαστική δικαιοδοσία πλήρους 

αναθεώρησης των αποφάσεων της ΕΠΑ µε την έννοια που αποδίδει το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (στο εξής Ε∆Α∆), όπως αναφέρει, «η 

δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου είναι ακυρωτική, περιορίζεται στο 

διαδικαστικό έλεγχο και δεν υπεισέρχεται σε τεχνικά ζητήµατα. Επιπλέον δεν υπάρχει 

εξουσία διαφοροποίησης ευρηµάτων ή κυρώσεων. Κατά συνέπεια η δικαιοδοσία και 

λειτουργία της ΕΠΑ είναι αντισυνταγµατική και άκυρη. 

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ σηµείωσε ότι, «στην παρούσα υπόθεση παραβιάσθηκε το 

δικαίωµα της CYTA να γνωρίζει τα γεγονότα που δήθεν στοιχειοθετούν τις αιτιάσεις 

εναντίον της. Απεκρίβησαν ουσιαστικά γεγονότα µε τη δικαιολογία ότι είναι 

                                                             
3 Υπόθεση C-373/02 Sakir Öztürk κατά The Federal Republic of Germany, 28/4/2004. 
4 Engel & Others ν. Netherlands 08/06/1976 Series A. No.22. 
5 Dubus S.A. c. France 5242/04 ηµερ. 11.9.09. 
6 Vernes c. France αρ. υποθ. 30183/2006 ηµερ. 20/01/2011 
7 Baustahlgewebe GmbH ν Commission of the European Communities, Case C-185/95 P Judgment of 
the Court 17th of December 1998 
8 A. Menazini Diagnostics SRL v Italy no. 43.509/08 ηµερ. 27.9.11 
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εµπιστευτικά ισχυρισµό µε τον οποίο εν πόση περιπτώσει διαφωνούµε. Ούτε είχε η 

CYTA τη δυνατότητα να ετοιµάσει την Υπεράσπισή της κατάλληλα µη γνωρίζοντας τα 

ισχυριζόµενα γεγονότα που αµφισβητεί εν πάση περιπτώσει.» 

Τέλος, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ σηµείωσε ότι, «η συγκρότηση της Επιτροπής έχει 

επανειληµµένα αλλάξει και η όλη διαδικασία πάσχει.» 

4.1.2 ΑΤΗΚ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ  

Στις επί της ουσίας θέσεις/παραστάσεις του ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ σηµείωσε ότι «οι 

πιθανολογούµενες που καταλογίζονται στη CYTA είναι αβάσιµες και δέον να 

απορριφθούν. Κάθε πιθανολογούµενη παράβαση πρέπει να διαπιστώνει και να 

στηρίζεται σε πραγµατικά γεγονότα και σε έρευνες και αναλύσεις που συνοπτικά και 

όχι περιοριστικά πρέπει: (α)  να καθορίζουν τη σχετική αγορά µε την κατάλληλη 

έρευνα και ανάλυση, (β) µε την κατάλληλη ανάλυση να εκτιµά το κατά πόσο ο 

καταγγελλόµενος έχει ή δεν έχει δεσπόζουσα θέση, (γ) να προσδιορίζει την 

πιθανολογούµενη καταχρηστική συµπεριφορά και την αγορά στην οποία ασκείται. Η 

Έκθεση Αιτιάσεων και το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Υπηρεσίας που περιέχει 

την «Προκαταρκτική της Έρευνα» δεν αποκαλύπτουν τα πιο πάνω που είναι 

απαραίτητα για στοιχειοθέτηση οποιασδήποτε παράβασης.» 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τα πιο πάνω αναφερόµενα σηµεία ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ 

υποστήριξε ότι «το βάρος απόδειξης των παραβάσεων το φέρει η Επιτροπή και/ή η 

Υπηρεσία», και ότι η Επιτροπή δεν προέβη στην κατάλληλη έρευνα και διαδικασία 

για την ανάλυση της σχετικής αγοράς, µε συνέπεια, ελλείψει της δέουσας έρευνας και 

αιτιολογίας να υπάρχει πλάνη περί τα πράγµατα και να µην έχει στοιχειοθετηθεί η 

κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την ΑΤΗΚ και άρα να µην υπάρχει παράβαση.  

Συνοπτικά, καταγράφονται τα πιο κάτω σηµεία από τις θέσεις του δικηγόρου της 

ΑΤΗΚ:  

(i) «Μη εφαρµογή της προβλεπόµενης µεθοδολογίας αναφορικά µε τον ορισµό 

των σχετικών αγορών.  

(ii) Η Επιτροπή και η Υπηρεσία για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς 

συνδροµητικής τηλεόρασης αντλεί καθοδήγηση και/ή στηρίζεται σε 

αποφάσεις που αφορούν συγκεντρώσεις επιχειρήσεων δηλαδή που έχουν 

εκδοθεί για διαφορετικό σκοπό/αντικείµενο, αφορούσαν διαφορετικά 

γεγονότα και γεωγραφικές περιοχές σε διαφορετικούς χρόνους και έχουν 
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κριθεί µε διαφορετικό σκεπτικό. ∆εν έγινε συστηµατική έρευνα και ανάλυση 

αγοράς όπως προβλέπεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά 

τον ορισµό αγοράς για σκοπούς του Κοινοτικού ∆ικαίου του Ανταγωνισµού 

(97/C 372/03). ∆εν εξετάζεται η δυνατότητα υποκατάστασης της ζήτησης ή 

της προσφοράς η ο δυνητικός ανταγωνισµός ούτε ελέγχεται η επίδραση που 

έχει η µεταβολή των σχετικών τιµών (SSNIP). ∆εν έχει γίνει έρευνα στους 

πελάτες. ∆εν έχει λάβει απόψεις φορέων της αγοράς π.χ. Συνδέσµου 

Καταναλωτών ή παρόχους µη Κωδικοποιηµένης τηλεόρασης. ∆εν 

λαµβάνονται υπ΄ όψη έρευνες αγοράς. Προκύπτει πλήρης σύγχυση και 

απουσία ορισµού της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. 

Ελλιπής και/ή ατελής εξέταση και/ή ανάλυση της δοµής της σχετικής αγοράς 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης.   

∆εν γίνεται καµία ουσιαστική έρευνα για τις συγκριτικές τιµές τους φραγµούς 

την σταδιακή αύξηση των µεριδίων της CYTA και των Ανταγωνιστών την 

σύγκριση των µεριδίων αγοράς της CYTA µε το σύνολο των ανταγωνιστών, 

για την ικανότητα ή ανικανότητα να δρά ένας ανταγωνιστής ανεξάρτητα των 

ανταγωνιστών και των πελατών.   

∆εν εξετάζεται η διαχρονική πορεία των δραστηριοποιούµενων 

επιχειρήσεων, δεν αξιολογούνται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς, 

γίνεται εσφαλµένος υπολογισµός µεριδίων αγοράς. 

(iii) Απουσία ορισµού διακριτής σχετικής αγοράς για το δήθεν «συζευγµένο» 

προϊόν Cytavision – DSL Access. ∆εν γίνεται οποιαδήποτε προσπάθεια 

ορισµού σχετικής αγοράς. 

(iv) Μη αξιολόγηση του επιπέδου τιµών των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ και της 

επίδρασης στον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης. Οι τιµές  των ανταγωνιστών της CYTA  είναι χαµηλότερες  ενώ 

η CYTA  διαχρονικά αύξησε τις τιµές  

(v) Εσφαλµένοι συγκριτικοί υπολογισµοί Μέσου Μεταβλητού Κόστους(ΜΜΚ) 

αναφορικά µε το προϊόν Cytavision και το δήθεν «συζευγµένο» προϊόν 

Cytavision – DSL Access. Βλέπε Μαρτυρίες κ.κ. {…}.* 

                                                             
*
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στη συνέχεια αποτελούν εµπιστευτικής φύσεως πληροφόρηση και / ή καλύπτονται από 
επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο {…} 
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(vi) Αβάσιµη επίκληση πιθανής διεπιδότησης µεταξύ των προϊόντων DSL Access 

και Cytavision και ύπαρξης αντιανταγωνιστικών επιδράσεων. Βλέπε 

Μαρτυρία κ {…}. 

(vii) Απουσία σχεδίου εξόντωσης των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ στη σχετική 

αγορά της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης και στη σχετική αγορά της 

λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Βλέπε Μαρτυρία 

{…}. 

(viii) Ανυπαρξία στοιχείων που να τεκµηριώνουν τη νόθευση του ανταγωνισµού 

στη σχετική αγορά της λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. 

(ix) Αυθαίρετες αναφορές σε µη ύπαρξη αντικειµενικής δικαιολόγησης. Η ύπαρξη 

αντικειµενικής αξιολόγησης πρέπει αν προταθεί από τον καταγγελλόµενο και 

να εκτιµηθεί από την Επιτροπή. ∆εν µπορεί η Επιτροπή και η Υπηρεσία ex 

ante να την αποκλείσει διαµορφώνοντας έτσι άποψη και καθιστώντας το 

βάρος απόδειξης ή πειστικότητα της όποιας αιτιολογίας υπέρµετρον.  

Επιπλέον είναι προφανές ότι υπάρχει πλήρης παρανόηση του DSL Access.» 

Ο δικηγόρος ης ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι το µερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ ήταν περίπου της 

τάξης του {…}% και ότι ο µοναδικός λόγος που η Επιτροπή καταλήγει στο {…}% και 

{…}% είναι διότι δεν συνυπολογίζει το µερίδιο αγοράς της Cablenet όπως προκύπτει 

από την παρ. 486 του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ. ∆εν συνυπολογίζεται 

επιπλέον το ότι αριθµός συνδροµητών της CytaVision ήταν συνδροµητές της LTV.  

Περαιτέρω υποστήριξε ότι η αναφορά σε οικονοµική ευρωστία της ΑΤΗΚ, 

«παραβλέπει τους θεσµικούς περιορισµούς (π.χ. Προϋπολογισµό ως Νόµο) που έχει 

η CYTA στην αξιοποίηση του αποθεµατικού της καθώς και τους περιορισµούς που 

επιβάλλει η αγορά και οι ανταγωνιστές της.»  

Πρόσθετα, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι οι υπολογισµοί που γίνονται για να 

καταλήξει η Επιτροπή στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος της CytaVision και του δήθεν 

συζευγµένου προϊόντος της CytaVision – DSL Access είναι αυθαίρετοι όπως εξίσου 

αυθαίρετος είναι ο ισχυρισµός περί σχεδίου εξόντωσης των ανταγωνιστών, όπως 

αναλυτικά εξηγείται στις εκθέσεις των κ.κ. KPMG και ∆ρ. {…}.  

Περαιτέρω υποστήριξε ότι η Επιτροπή για να καταλήξει στις εκ πρώτης όψης 

πιθανολογούµενες παραβάσεις στηρίχθηκε σε: (α) Ελλιπή έρευνα, (β)χαλαρό και 

αόριστο και επισφαλή ή ανύπαρκτο ορισµό σχετικής αγοράς, (γ) 
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διατάραξη/στρέβλωση των µεριδίων αγοράς. (δ)εφεύρεση σύζευξης των προϊόντων 

CytaVision – DSL Access, (ε) στρέβλωση του µέσου µεταβλητού κόστους της CYTA 

σε κάθε περίπτωση αναιτιολόγητα, (στ) εφεύρεση σχεδίου εξόντωσης των 

ανταγωνιστών, (ζ) υπόθεση απουσίας αντικειµενικής αιτιολόγησης χωρίς να 

κληθεί η CYTA να την προβάλει. Ως εκ τούτου οι αιτιάσεις εναντίον της CYTA δεν 

αποδεικνύονται και δέον να απορριφθούν. 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς την έκθεση των εµπειρογνώµων Trojan, η οποία 

υποβλήθηκε από το δικηγόρο της ΑΤΗΚ στην οποία µεταξύ άλλων γίνεται αναφορά 

για: 

«α) Αδικαιολόγητη και ασυνεπής επαναταξινόµηση του εργατικού κόστους της ΑΤΗΚ 

αναφορικά µε την υπηρεσία Cytavision, την υπηρεσία DSL Access και το συζευγµένο 

προϊόν Cytavision και DSL Access,  

β) Εσφαλµένοι υπολογισµοί για συζευγµένο προϊόν Cytavision και DSL Access,  

γ) Αβάσιµη επίκληση πιθανής διεπιδότησης µεταξύ των προϊόντων DSL Access και 

Cytavision και ύπαρξης αντιανταγωνιστικών επιδράσεων, 

δ) Απουσία σχεδίου εξόντωσης των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ στη σχετική αγορά της 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης και στη σχετική αγορά της λιανικής σταθερής 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.» 

Περαιτέρω, η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς την Έκθεση της KPMG που ετοιµάστηκε 

για λογαριασµό της ΑΤΗΚ.  

Σε σχέση µε την Οικονοµική Μεθοδολογία, η KPMG υποστηρίζει στην Έκθεση της 

ότι: «Ουσιαστικά η ΕΠΑ στην µεθοδολογία που έχει ακολουθήσει για τον υπολογισµό 

του σταθερού και µεταβλητού κόστους προσωπικού για τις υπηρεσίες Cytavision και 

DSL Access, θεώρησε ότι µόνο το «∆ιοικητικό Κόστος Προσωπικού» {…} θεωρείται 

σταθερό.» και ότι  «οι υπολογισµοί που περιλαµβάνονται στην Έκθεση Αιτιάσεων δεν 

λαµβανόµουν υπόψιν την υπηρεσία NetRunner υπηρεσία η οποία θεωρείται 

αναπόσπαστο µέρος της παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου θα 

πρέπει να συνυπολογίζεται για σκοπούς προσδιορισµού του µεταβλητού και 

σταθερού κόστους.» 

Επίσης, στην Έκθεση της η KPMG προβαίνει σε µία δική της οικονοµική ανάλυση, µε 

στόχο να δείξει ότι η οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής και η προσέγγιση ότι το 



 21 / 292 

«∆ιοικητικό Κόστος Προσωπικού» ως το µόνο σταθερό κόστος δεν συνάδει µε 

προηγούµενη απόφασης της ίδιας της Επιτροπής, ήτοι την Απόφαση στην υπόθεση 

µε αριθµό φακέλου 11.17.36/2005. Η KPMG θεωρεί ότι «η ανάλυση της ΕΠΑ δεν 

είναι ορθή, ούτε στηρίζεται σε κάποια αποδεκτή (µε βάση τη βιβλιογραφία) 

µεθοδολογία. Ως εκ τούτου έχουµε επαναϋπολογίσει το Σταθερό και Μεταβλητό 

κόστος.» 

Η KPMG στη βάση της δικής της οικονοµικής ανάλυσης κατέληξε ότι η «Μηνιαία 

Λιανική Τιµή/Μέσο Εισόδηµα ανά πελάτη» υπερβαίνει το «Μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος» στο συνδυασµό DSL Access & Cytavision & NetRunner για όλα τα έτη. 

Στο συνδυασµό DSL Access & Cytavision & NetRunner παρόλο που η «Μηνιαία 

Λιανική Τιµή/Μέσο Εισόδηµα ανά πελάτη» υπερβαίνει το «Μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος» δεν υπερβαίνει το «Μέσο Μηνιαίο Συνολικό Κόστος (ATC) σε κανένα έτος.»  

4.2 PRIMETEL 

4.2 1 Θέσεις της Primetel αναφορικά µε τις Αιτιάσεις 

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε 

γραπτά στις 20/11/2015 και στις 27/9/2017 αλλά και ανέπτυξε προφορικά η Primetel, 

τα κύρια σηµεία των οποίων παρατίθενται συνοπτικά πιο κάτω. 

Αναφορικά µε τα διαδικαστικά/συνταγµατικά ζητήµατα και τις θέσεις της ΑΤΗΚ 

αναφορικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής, ο δικηγόρος της Primetel αναφέρθηκε 

στην Αίτηση Αρ. 91/2002. Mednet Hellas SA, (2002) 1 ΑΑ∆ 1476, όπου το 

∆ικαστήριο καταλήγει ως ακολούθως: 

«Έχω λάβει υπόψη τη φύση των εξουσιών που παρέχονται στην Επιτροπή από το 

Νόµο και τον τρόπο και µέθοδο άσκησης τους. Έχω, επίσης, λάβει υπόψη τη φύση 

και το καθεστώς (status) της Επιτροπής. Κρίνω ότι αποτελεί διοικητικό όργανο. 

Κρίνω, επίσης, ότι η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν αποβλέπει στην επίλυση 

διαφοράς µεταξύ δύο πολιτών ή µεταξύ ενός πολίτη και του κράτους. Αποβλέπει µόνο 

στη συµµόρφωση προς τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Νόµου. Ο σκοπός της 

διαδικασίας η οποία οδήγησε στην εκκαλούµενη απόφαση είναι καθαρά πειθαρχικός, 

Η επίδικη διαδικασία αποβλέπει αποκλειστικά στην επιβολή πειθαρχικών 

κυρώσεων9. Το άρθρο 4 του Νόµου έχει σαν µοναδικό σκοπό την προστασία του 

ανταγωνισµού και το άρθρο 6 την αποτροπή) εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης 

                                                             
9 Όπου υπάρχουν εµφάσεις αυτές είναι της Επιτροπής. 
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µιας επιχείρησης στην αγορά ενός προϊόντος. Οι τοµείς τους οποίους καλύπτουν τα 

δύο άρθρα ενδιαφέρουν άµεσα το κοινό. Εποµένως σκοπός και των δύο άρθρων 

είναι η προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος. Είναι λοιπόν αυτονόητο πως και η 

διαδικασία, η οποία στοχεύει στην επιβολή συµµόρφωσης προς τις πρόνοιες των πιο 

πάνω δύο άρθρων, αποβλέπει στην προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος. Έχω, 

εποµένως, την άποψη/η ότι αυτή αποτελεί διοικητική διαδικασία (βλ. Franctos. πιο 

πάνω).»  

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην υπόθεση Menarini Diagnistics/ Ιταλίας, όπου είχε 

κριθεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α) ότι, 

«τυχόν εκπτώσεις στις διαδικαστικές εγγυήσεις του άρθρου 6 ΕΣ∆Α οι οποίες έλαβαν 

χώρα ενώπιον της Ιταλικής Αρχής Ανταγωνισµού, θεραπεύονται εφόσον η απόφαση 

της αρχής αυτής µε την οποία επιβάλλονται κυρώσεις υπάγεται στη συνέχεια σε 

«πλήρη» δικαστικό έλεγχο ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.» 

Ο δικηγόρος της Primetel σηµειώνει ότι «το ενδιαφέρον της απόφασης Menarini 

έγκειται στο ότι φαίνεται να αµβλύνει τις προϋποθέσεις της έννοιας του οργάνου 

«πλήρους δικαιοδοσίας». Είναι γεγονός ότι και στην απόφαση Menarini το Ε∆∆Α 

απαίτησε, γενικώς, αφενός, την αρµοδιότητα του δικαστή να εξετάζει την πράξη κατά 

νόµο και κατ ’ουσία [«competence pour se pencher sur toutes Ies questions de fait et 

de droit pertinentes pour le litige», §59] και, αφετέρου, την εξουσία να µεταρρυθµίζει 

την προσβαλλόµενη πράξη ως προς όλα τα σηµεία, νοµικά και πραγµατικά [«le 

pouvoir de reformer en tous points, en fait comme en droit, la decision entreprise»]. 

Παρά ταύτα, δέχθηκε ότι το ιταλικό Conseil d’Etat, καίτοι είναι ακυρωτικό δικαστήριο, 

πληροί τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 ΕΣ∆Α. Κατ’ αρχάς, υπενθύµισε ότι µια 

διοικητική διαδικασία διαφέρει, από πολλές απόψεις, από την ποινική διαδικασία µε 

την αυστηρή έννοια του όρου, πράγµα που δεν απαλλάσσει βεβαίως τα 

συµβαλλόµενα κράτη από την υποχρέωση να τηρούν όλες τις εγγυήσεις που παρέχει 

η ποινική πτυχή του άρθρου 6, τους επιτρέπει όµως να επηρεάσουν τις πρακτικές 

λεπτοµέρειες της εκπλήρωσης της υποχρέωση αυτής. Εν προκειµένω, το Ε∆∆Α 

έλαβε υπόψη ότι τα διοικητικά δικαστήρια εξέτασαν τα πραγµατικά και νοµικά 

επιχειρήµατα της προσφεύγουσας εταιρίας και τα αποδεικτικά στοιχεία που 

συγκέντρωσε η [αρµόδια αρχή ανταγωνισµού]. Συνεκτίµησε επίσης το γεγονός ότι, 

όταν η διοίκηση διαθέτει διακριτική ευχέρεια, ο δικαστής» έστω και αν δεν απορεί να 

υποκαταστήσει την ανεξάρτητη διοικητική αργή, απορεί πάντως να εξετάσει αν n 

διοίκηση άσκησε προσηκόντως τις εξουσίες της (§ 63).» 
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Επιπρόσθετα, παρατέθηκαν εκ µέρους του δικηγόρου της Primetel οι προτάσεις της 

Γενικής Εισαγγελέος J. Kokott της 18/04/2013, στην υπόθεση C-501/11 Ρ. Schindler 

Holding Ltd, µε παραποµπή στην απόφαση Menarini όπου γίνεται αναφορά στον 

δικαστικό έλεγχο των πράξεων της Επιτροπής στον τοµέα του δικαίου του 

ανταγωνισµού και τον ρόλο του Γενικού ∆ικαστηρίου ως δικαστή πλήρους 

δικαιοδοσίας κατά τον έλεγχο των πράξεων επιβολής κυρώσεων. 

Σε σχέση µε τα προδικαστικά ζητήµατα ο δικηγόρος της Primetel καταλήγει ότι «δεν 

προκύπτει οποιαδήποτε παραβίαση των αρχών της δίκαιης δίκης από την εν γένει 

λειτουργία της ΕΠΑ, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει Νόµου µε συγκεκριµένες 

αρµοδιότητες και εξουσίες.» 

Σε ότι αφορά το αντικείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, η Primetel στις θέσεις της 

ηµεροµηνίας 20/11/2015 δήλωσε ότι οι πελάτες του συµφωνούν και υιοθετούν το 

περιεχόµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων της Επιτροπής καθώς και του σηµειώµατος της 

Υπηρεσίας και ειδικότερα συµφώνησε µε τον καθορισµό της σχετικής αγοράς 

προϊόντος και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς ο οποίος θεωρεί ότι συνάδει µε τη 

ευρωπαϊκή νοµολογία και νοµοθεσία της. Υποστήριξε ότι η Επιτροπή έχει 

διενεργήσει την απαραίτητη αξιολόγηση σε σχέση µε την σχετική αγορά καθώς και 

για τη δεσπόζουσα θέση. 

Περαιτέρω, ο νοµικός σύµβουλος της Primetel υποστήριξε ότι από το σηµείωµα της 

Υπηρεσίας είναι εµφανές ότι ο ανταγωνισµός στις αγορές λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης και λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης είναι σχεδόν ανύπαρκτος έως 

µηδενικός, εξαιτίας χωρίς περιορισµό, των µεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται 

για τη δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών, του µεγάλου χρόνου που απαιτείται για τη 

κατασκευή των υποδοµών και για την απόσβεση τους, δεδοµένης της περιορισµένης 

ζήτησης ένεκα του µεγέθους της αγοράς. Ο νοµικός σύµβουλος της Primetel 

υποστήριξε ότι η ΑΤΗΚ, λόγω της δυναµικής ισχύος της στις σχετικές αγορές, και 

λόγω της ετοιµότητας της να προβεί σε συµπεριφορές αντίθετες µε τους κανόνες 

Ανταγωνισµού, έχει οδηγήσει σε καταστρατήγηση του υγιούς ανταγωνισµού. 

Σύµφωνα µε την Primetel οι δυνατότητες εισόδου νέων ανταγωνιστών στις εν λόγω 

αγορές είναι πολύ περιορισµένες, ενώ υφιστάµενοι παίκτες µετά δυσκολίας 

λειτουργούν στις υπό κρίση αγορές. Ακόµα και εάν υπάρχουν περιθώρια στην αγορά 

για δραστηριοποίηση νέων παρόχων, οι πρακτικές και/ή συµπεριφορές της ΑΤΗΚ, 

παρεµβάλουν τέτοια εµπόδια στις προσπάθειες των νέων παρόχων. 
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Περαιτέρω, ο δικηγόρος της Primetel υποστήριξε ότι η ΑΤΗΚ καταχράται τη 

δεσπόζουσα θέση που κατέχει στις προαναφερόµενες αγορές πωλώντας τα 

προϊόντα της κάτω του κόστους. Περαιτέρω υποστήριξε ότι από την αξιολόγηση της 

Επιτροπής προκύπτει ότι τα έτη 2009 έως 2010 η ΑΤΗΚ ασκούσε τακτική εξόντωσης 

υφιστάµενη οικειοθελώς ζηµίες ή αποποιούµενη κέρδη σε βραχυπρόθεσµη βάση. Ο 

δικηγόρος της Primetel επισήµανε επί τούτου ότι σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή 

νοµολογία, η τακτική αυτή αποκαλείται «θυσία» και ότι οι πρακτικές ληστρικής 

τιµολόγησης προκαλούν το βέβαιο ή πιθανό αποκλεισµό ενός ή περισσοτέρων από 

τους πραγµατικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές µιας επιχείρησης που κατέχει 

δεσπόζουσα θέση µε σκοπό την ενίσχυση ή τη διατήρηση της ισχύος της στην 

αγορά, βλάπτοντας κατά τον τρόπο αυτό τους ανταγωνιστές. 

Επιπρόσθετα, ο δικηγόρος της Primetel, υποστήριξε ότι οι πελάτες του έχουν 

επηρεαστεί άµεσα και αρνητικά από την αντι-ανταγωνιστική συµπεριφορά της ΑΤΗΚ 

στις αντίστοιχες σχετικές αγορές και ότι αυτοί αναγκάζονται να καταβάλλουν 

υπέρογκα ποσά για τη συγκράτηση των πελατών τους και τη δηµιουργία ελκυστικών 

προϊόντων στην σταθερή και κινητή τηλεφωνικά, τις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τη 

συνδροµητική τηλεόραση. Επεσήµανε ότι τυχόν συνέχιση αυτής της συµπεριφοράς 

θα εξωθήσει σε περαιτέρω δεινή θέση τη Primetel, κάτι το οποίο θα περιορίσει τις 

επιλογές των καταναλωτών και θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερη την ήδη δεινή 

κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο ανταγωνισµός στις εν λόγω σχετικές αγορές. 

4.2.2 Θέσεις της Primetel αναφορικά µε τα προκαταρκτικά 

συµπεράσµατα της Επιτροπής για τις µη παραβάσεις 

Η Ρrimetel δια των δικηγόρων της δήλωσε ότι η συµπεριφορά της ΑΤΗΚ και της LTV 

αναφορικά µε τα εγειρόµενα θέµατα ήταν αντίθετη και συνεχίζει να είναι αντίθετη µε 

τους Κυπριακούς και Ευρωπαϊκούς Νόµους και/ή κανόνες περί προστασίας του 

ανταγωνισµού. Η Ρrimetel δια των δικηγόρων της δήλωσε ότι η Επιτροπή µε την 

επιστολή της ηµεροµηνίας 6/8/2015, ανέδειξε µια προφανή αδυναµία να θέσει και να 

αξιολογήσει την καταγγελία στο ορθό νοµικό και πραγµατικό της πλαίσιο, βρισκόµενη 

σε πλάνη ως προς κρίσιµα και ουσιώδη σηµεία της καταγγελίας και προβαίνοντας σε 

ανεπαρκή εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού που προσκόµισε η Primetel. Υποστήριξε 

ειδικότερα ότι η Επιτροπή απέτυχε να αξιολογήσει την ύπαρξη ή όχι δεσπόζουσας 

θέσης στην αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας και στις αγορές 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης και δικαιωµάτων µετάδοσης κυπριακού 

ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή αντί αυτού επικεντρώθηκε αποκλειστικά στο ισχυριζόµενο 

µερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ και της LTV µη λαµβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες 
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όπως φραγµούς εισόδου στην αγορά και την ικανότητα των καταναλωτών να 

αντιδράσουν. 

Περαιτέρω, η Ρrimetel δια των δικηγόρων της υποστήριξε ότι η Επιτροπή 

λανθασµένα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν υπήρχε υπερβολική τιµολόγηση των 

συνδροµητικών καναλιών της LTV  σε χονδρικό επίπεδο αφού στην αξιολόγηση της 

δεν έλαβε από την LTV κατάσταση αποτελεσµάτων των υπό εξέταση συµφωνιών ή 

τουλάχιστον κατάσταση που να διαχωρίζει τα χονδρικά και τα λιανικά έσοδα/έξοδα 

της LTV. Τα συµπεράσµατα της Επιτροπής λανθασµένα βασίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού και στην παραδοχή ότι 

«ενδεχοµένως ένα µέρος των ζηµιών προέρχεται από τις χονδρικές υπηρεσίες». 

Επιπλέον, η Ρrimetel δια των δικηγόρων της υποστήριξε ότι η Επιτροπή δεν έχει 

προχωρήσει σε επαρκή αξιολόγηση του κατά πόσο το ύψος των ελάχιστών 

εγγυηµένων συνδροµών που απαιτούνται από την LTV κατά τον ουσιώδη χρόνο 

µπορούσε να ικανοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πάροχο στην αγορά πέρα από 

την ΑΤΗΚ.  

5.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
5.1 Θέσεις αναφορικά µε άρθρο 12 και 30 του Συντάγµατος και 

άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου  

Η Επιτροπή µελέτησε επισταµένα και ανέλυσε ενδελεχώς τις θέσεις που κατέθεσε 

γραπτά και ανέπτυξε προφορικά η ΑΤΗΚ, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά πιο 

κάτω: 

O δικηγόρος της ΑΤΗΚ εισηγείται ότι «Η ύπαρξη και λειτουργία της ΕΠΑ παραβιάζει 

τα δικαιώµατα των καταγγελλοµένων γενικά και στη συγκεκριµένη περίπτωση της 

CYTA που πηγάζουν από τα αρ. 12 και 30 του Συντάγµατος και του αρ. 6 της 

ΕΣΑ∆.». Επίσης, σηµειώνει ότι αυτή η θέση της ΑΤΗΚ αφορά τις εξουσίες επιβολής 

προστίµων της Επιτροπής που χαρακτηρίζονται µεν διοικητικό πρόστιµο είναι όµως 

στην πραγµατικότητα ποινικής φύσεως αφού είναι τιµωρητικά και αποτρεπτικά και 

είναι τέτοιας έκτασης που Ποινικά ∆ικαστήρια δεν έχουν εξουσία να επιβάλλουν. Ο 

δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποβάλλει τη θέση ότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

τα καθιστούν ποινικά, ενώ αναφέρει ότι οι εξουσίες της ΕΠΑ να διαπιστώνει γεγονότα 

και επιβάλλει κυρώσεις µόνο από ∆ικαστήρια µπορούν να ασκηθούν νόµιµα. 

Υποβάλλει επίσης ότι η Επιτροπή µε βάση το Νόµο ενεργεί ως ερευνητής κατήγορος 
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και ∆ικαστής παραβιάζοντας το δικαίωµα δίκαιης δίκης από ένα ανεξάρτητο και 

αµερόληπτο ∆ικαστήριο. Επιπρόσθετα, υποβάλλει τη θέση ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει 

∆ικαστική δικαιοδοσία πλήρους αναθεώρησης των αποφάσεων της Επιτροπής, αφού 

η δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου είναι ακυρωτική περιορίζεται στο 

διαδικαστικό έλεγχο και δεν υπεισέρχεται σε τεχνικά ζητήµατα ενώ δεν υπάρχει 

εξουσία διαφοροποίησης ευρηµάτων ή κυρώσεων και ότι κατά συνέπεια η 

δικαιοδοσία και λειτουργία της ΕΠΑ είναι αντισυνταγµατική και άκυρη. 

Aν και στις θέσεις της ΑΤΗΚ παρατίθενται υποθέσεις που αφορούν αριθµό 

ευρηµάτων του ΕΣ∆Α αναφορικά µε παράβαση του άρθρου 6 της ΕΣΑ∆ στη βάση 

διαφορετικών γεγονότων, συµπεριφορών ή και ενεργειών, τις οποίες η ΑΤΗΚ 

καταγράφει, η Επιτροπή, επισηµαίνει ότι η νοµολογία αυτή καταγράφεται στις θέσεις 

της ΑΤΗΚ γενικώς για προώθηση της θέσης της σε σχέση µε τη λειτουργία αυτή 

καθαυτή της Επιτροπής και δεν παραπέµπει ή /και αφορά ή/και παρατίθεται σε 

σχέση µε οιαδήποτε συγκεκριµένη ενέργεια της Επιτροπής στην παρούσα υπόθεση.  

Η Επιτροπή, αναφορικά µε τις θέσεις της ΑΤΗΚ, κρίνει σκόπιµο εν πρώτοις να 

αναφερθεί στον τρόπο λειτουργίας της, όπως αυτός καθορίζεται από το Νόµο γιατί 

έτσι θα καταδειχθεί η σύµφωνη µε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης λειτουργία της, 

η οποία και ταυτίζεται µε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 

αρµόδιο όργανο για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα, που 

διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν διαπιστώσει πιθανολογούµενη εκ πρώτης 

όψεως παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης της, καταρτίζοντας 

γραπτή Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, δίδοντάς τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους παρατηρήσεις, 

χρόνος ο οποίος σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις παρατείνεται.  

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων, 

καλούνται να παρίστανται σύµφωνα µε το άρθρο 17(4) του Νόµου οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της 

Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 

Περαιτέρω, ας σηµειωθεί ότι η Επιτροπή κοινοποιεί στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, 

τα έγγραφα του φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, 

εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν εµπιστευτικής φύσεως 

πληροφορίες ή και επαγγελµατικά απόρρητα και δίδει κάθε δικαίωµα επιθεώρησης 

του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ώστε αυτές να είναι έγκαιρα  ενήµερες για 
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όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως αποδεικτικά 

στοιχεία.  

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία, τα µέρη έχουν κάθε 

δικαίωµα να αναπτύξουν και προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες 

περιπτώσεις η Επιτροπή δίδει το δικαίωµα υποβολής δευτερολογίας. 

Η Επιτροπή συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου, όπως αναφέρεται στο 

Προοίµιο του: «Για σκοπούς ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού 

στη ∆ηµοκρατία και εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 

«Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [...]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί 

της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε 

ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού». Στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες 

στην Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το Υπουργικό 

Συµβούλιο, κατ’ εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003,10 ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι αρµόδιες για 

την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται 

όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την 

παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα 

λαµβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόµενες αρχές ενδέχεται να 

περιλαµβάνουν δικαστήρια.  

2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές 

και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και 

καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε δικαστικές».  

Σηµειώνεται παράλληλα, πως από την ισχύ του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η 

εθνική Επιτροπή έχει αρµοδιότητα και για την εφαρµογή των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ (πρώην άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται 

στον αναθεωρητικό έλεγχο του ∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 

αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου και των άρθρων 101 και 

102 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»), 

να προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 και να λαµβάνει σχετικές αποφάσεις, οι οποίες 

                                                             
10 Κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1/2003 της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την εφαρµογή των 
κανόνων του ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, Επίσηµη Εφηµερίδα 
L 001 της 4.1.2003. 
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πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες σύµφωνα µε τις γενικές αρχές 

του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών Αρχών 

του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο, Ν. αρ.158(Ι)/1999.  

Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόµου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει 

διαδικασία εξέτασης µιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική 

έρευνα της Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούµενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση 

των άρθρων 3 και / ή 6 του Νόµου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  

Τονίζεται ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει 

και να αποφασίσει επί παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού στη Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες των εξουσιών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως αυτές καθορίζονται στον Κανονισµό 1/2003 και στον 

«Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.773/2004 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη 

διεξαγωγή από την Επιτροπή των διαδικασιών δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της 

Συνθήκης ΕΚ». 

Ειδικότερα, ο Κύπριος Νοµοθέτης µε το άρθρο 23 του Νόµου καθόρισε 

λεπτοµερειακά τις αρµοδιότητες της Επιτροπής, σύµφωνα µε τις οποίες η Επιτροπή 

είναι επιφορτισµένη, κυρίως, µε τη λήψη αποφάσεων αναφορικά µε τις παραβάσεις 

που ο Νόµος καθορίζει, καθώς επίσης και µε την επιβολή διοικητικών προστίµων και 

κυρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης.   

Παράλληλα, µε το άρθρο 20 του Νόµου, ο Νοµοθέτης καθόρισε τις αρµοδιότητες της 

Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για: (α) την εκτέλεση έργων γραµµατείας της 

Επιτροπής, (β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22, (γ) 

τη συλλογή και τον έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον 

παρόντα Νόµο αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την 

εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή, (ε) τη 

διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόµο αναγκαίων κοινοποιήσεων και δηµοσιεύσεων 

και, (στ) την παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς 

εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η 

διερεύνηση της έγινε από την Υπηρεσία, η οποία έχει την ευθύνη να διεξάγει τη 

δέουσα προκαταρκτική έρευνα. Η Υπηρεσία διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική 

έρευνα της κατόπιν των οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και µε την 

ολοκλήρωση αυτής καταχώρισε σχετικό σηµείωµα στον διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης.  
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Εν συνεχεία, η Επιτροπή, αφού µελέτησε το σηµείωµα της Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ 

πρώτης όψεως πιθανολογούµενες παραβάσεις και προχώρησε στον καταρτισµό 

Εκθέσεων Αιτιάσεων, κοινοποιώντας τις στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. Τονίζεται 

ότι η Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία µια γραπτή έκθεση, την οποία 

καταρτίζει η Επιτροπή προς ενηµέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 

αναφορικά µε τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους για 

πιθανολογούµενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόµου. Υπογραµµίζεται ότι στην 

έκθεση αυτή, που είναι το έναυσµα της όλης διαδικασίας, οι αναφορές σε 

«παράβαση», συνοδεύονται από τη λέξη «πιθανολογούµενη» ή «εκ πρώτης όψεως», 

ενώ από το κείµενο µπορεί ευκόλως να διαφανεί ότι αυτή αφορά εκ πρώτης όψεως 

πιθανολογούµενες παραβάσεις στις οποίες καλείται η καταγγελλόµενη να απαντήσει.  

Η Επιτροπή καταλήγει στην τελική της απόφαση µόνο αφού προηγηθεί η διαδικασία 

που περιγράφεται στο άρθρο 17 του Νόµου, και καταγράφηκε ήδη, µε ενδιάµεσα 

στάδια την πραγµατοποίηση επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου και τις 

ενδιάµεσες συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 

υποβάλλουν τις γραπτές παρατηρήσεις επί της έκθεσης αιτιάσεων καθώς και 

προφορική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον της όπου τα µέρη έχουν το δικαίωµα 

να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους.  

Όλα τα προαναφερόµενα βήµατα της προβλεπόµενης διαδικασίας, έχουν 

ακολουθηθεί κατά γράµµα από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. Καθίσταται 

λοιπόν αντιληπτό ότι στην υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της 

αµεροληψίας και της φυσικής δικαιοσύνης από την Επιτροπή, στη βάση των Γενικών 

Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Άλλωστε, οι αποφάσεις της Επιτροπής υπόκεινται σε 

έλεγχο από το ∆ικαστήριο στο πλαίσιο άσκησης προσφυγής δυνάµει του Άρθρου 

146 του Συντάγµατος, ο έλεγχος του οποίου παρέχει τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης και του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος. 

Η Επιτροπή, εξέτασε σωρεία αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αφού 

υπογραµµίζει ότι σε µεγάλο αριθµό αποφάσεων αυτού, έχει αποφασιστεί το θέµα 

τελεσιδίκως, σηµειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας στην υπόθεση Sigma 

Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆, 134, στην οποία 

γίνεται αναφορά ότι µια διοικητική αρχή δεν είναι ∆ικαστήριο stricto sensu και δεν 

υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και του άρθρου 6.1 της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µε την προϋπόθεση πάντοτε ότι 
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ο Νόµος και οι Κανονισµοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το 

εχέγγυο της ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας.11  

Παράλληλα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρόµοιο µε το υπό εξέταση θέµα τέθηκε σε 

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van 

Landewyck Sarl κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι 

το άρθρο 6(1) της Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν 

∆ικαστήριο, σύµφωνα µε την έννοια του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε, το ∆ικαστήριο 

επανέλαβε την ίδια θέση σε σωρεία αποφάσεών του (Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 

100-103/80 Musique Diffusion Francaise SA and others v. Commission, Συλλογή 

1983, 1825, Υπόθεση T-11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-757.). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, σε σχετικά πιο πρόσφατες αποφάσεις, το Γενικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι: 

«η αποτελεσµατικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα επηρεαζόταν 

σοβαρά αν γινόταν δεκτή η άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο 

ποινικό» (βλ. αποφάσεις C-388/00, Volskwage, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και 

Τ-276/04, Compagnie Maritime Belge, Συλλογή 2008, ΙΙ-1277, σκέψη 66). 

Ακόµα, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση 

των λειτουργιών της ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προσβάλλει το θεµελιώδες δικαίωµα του κρίνεσθαι από αµερόληπτο και ανεξάρτητο 

δικαστήριο, µε επίκληση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης. Μεταξύ άλλων, η 

προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που η µεροληψία της Επιτροπής θα 

µπορούσε να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής ενώπιον 

δικαιοδοτικού οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους δικαιοδοσίας, εντούτοις ο 

έλεγχος που ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι έλεγχος πλήρους δικαιοδοσίας 

καθιστών δυνατή την έρευνα όλων των πραγµατικών και νοµικών εκτιµήσεων». Το 

Γενικό ∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης 

τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την 

έννοια του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης, ενώ ο έλεγχος νοµιµότητας που 

ασκεί το Πρωτοδικείο επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τις οποίες 

διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων του ανταγωνισµού και επιβάλλονται 

πρόστιµα «πρέπει να θεωρηθεί ως αποτελεσµατικός δικαστικός έλεγχος της 

προσβαλλόµενης πράξης.» 

Επισηµαίνεται ότι η εξέταση του νοµοθετικού πλαισίου και της εφαρµογής του από 

έκαστη αρχή και χώρα για σκοπούς εξαγωγής συµπερασµάτων αναφορικά µε 

                                                             
11 Βλ. Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis 
Holding Public Company Limited και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ηµεροµηνίας 22/7/2010.   
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ύπαρξη κυρώσεων ποινικής φύσεως ή µη ύπαρξη αποτελεσµατικού δικαστικού 

ελέγχου, πρέπει να εξετάζεται στη βάση των συγκεκριµένων νοµοθεσιών και 

διατάξεων που εφαρµόζεται σε αυτή και όχι in abstracto. Στην περίπτωση της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει ήδη εκδώσει δύο σχετικές 

αποφάσεις12, ενώ το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο µε την απόφασή του ηµεροµηνίας 

12/9/2016 στις Συνεκδικαζόµενες Υποθέσεις Αρ. 5669/2013 (ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (PFIZER HELLAS-CYPRUS BRANCH) και 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) και Αρ. 5670/2013 (PHADISCO 

LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) καταγράφει τα ακόλουθα: 

«Τέλος, ισχυρίζονται οι αιτήτριες ότι η προσβαλλόµενη απόφαση παραβιάζει 

συγκεκριµένα θεµελιώδη δικαιώµατά τους και δη το δικαίωµά τους σε δίκαιη δίκη, που 

κατοχυρώνεται στο Άρθρο 30.2[9] του Συντάγµατος, το περιεχόµενο του οποίου 

αποτελεί την κατ' ουσίαν αντιγραφή του άρθρο 6(1) της Ε.Σ.∆.Α.. Ούτε αυτός ο 

ισχυρισµός µε βρίσκει σύµφωνο. 

Εν πρώτοις, επισηµαίνεται ότι ο Νόµος, όπως αναφέρει και στο προοίµιο του, σκοπό 

έχει και την εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, αναφορικά 

µε την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού που προβλέπονται στη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ). Στο άρθρο 23 του εν λόγω Κανονισµού 

προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι 

αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της προαναφερθείσας Συνθήκης, 

κατά τρόπο που να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισµού, και ότι, στην περίπτωση 

που η επιβολή κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε διοικητικές και 

δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και 

καθήκοντα στις αρχές αυτές, είτε είναι διοικητικές είτε είναι δικαστικές. Στην ηµεδαπή 

έννοµη τάξη, και κατ' εφαρµογή των πιο πάνω, ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη αρχή η 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού, δυνάµει του άρθρου 8 του Νόµου 

13(Ι)/2008, της οποίας οι αρµοδιότητες, ως προβλέπονται ρητά στο Νόµο αυτό, 

παραπέµπουν σαφώς σε λειτουργίες και αρµοδιότητες διοικητικού οργάνου και/ή 

διοικητικής αρχής. Όπως δε έχει κατ' επανάληψη νοµολογηθεί, µια διοικητική αρχή 

δεν είναι δικαστήριο και δεν τηρούνται οι ίδιες κατ' ανάγκη διαδικασίες, αλλά είναι και 

λειτουργεί ως διοικητικό όργανο (αναφέρω χαρακτηριστικά την απόφαση της 

Πλήρους Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆. 134, καθώς και την απόφαση του 

                                                             
12 Υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.∆, 134 και 
Απόφαση Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis Holding 
Public Company Limited και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ηµεροµηνίας 22/7/2010. 
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Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ ν. ΑΡΧΗΣ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ, Υποθ. Αρ. 573/2007, ηµερ. 23.3.2010). 

Στις προαναφερθείσες αποφάσεις (Sigma Radio T.V. Ltd και ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕ∆) 

κρίθηκε επίσης ότι η λειτουργία µιας διοικητικής αρχής και η υπ' αυτής ακολουθητέα 

διαδικασία πληροί τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, εφόσον παρέχεται 

η δυνατότητα πρόσβασης σε αµερόληπτο δικαστήριο για προσβολή της διοικητικής 

απόφασης. Τονίστηκε συναφώς ότι ο αναθεωρητικός έλεγχος που ασκείται δυνάµει 

του Άρθρου 146 είναι όντως επαρκής, δεδοµένου ότι είναι διοικητική πράξη που 

τίθεται υπό αναθεώρηση, και ότι διαφορετική προσέγγιση θα παραγνώριζε τη φύση 

του δικαστικού ελέγχου ως ακυρωτικού και θα ισοδυναµούσε µε κατάργηση της 

έννοιας της φύσης της διοικητικής διαδικασίας. Επισηµαίνω στο σηµείο αυτό και την 

απόφαση του Ε.∆.Α.∆. στην Sigma Radio Television Ltd v. Cyprus, Applications nos. 

32181/04 and 35122/05, όπου το ∆ικαστήριο, κατά την εξέταση της προαναφερθείσας 

απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Sigma Radio T.V. Ltd, διαπίστωσε ότι 

"the Supreme Court fully satisfied the requirements of independence and impartiality 

and provided the other guarantees of Article 6 of the Convention". 

∆εν µου διαφεύγει ότι οι πιο πάνω αποφάσεις αφορούσαν την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης, η οποία έχει κατ' επανάληψη λεχθεί ότι αποτελεί διοικητική αρχή, 

ωστόσο δεν µπορώ να αντιληφθώ γιατί, εντός του ιδίου πλαισίου και υπό το φως των 

πιο πάνω αποφάσεων, να µην αποτελεί και/ή να µην µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

διοικητική αρχή και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού, οι αρµοδιότητες και ο 

τρόπος λειτουργίας της οποίας και ειδικότερα η µεθοδολογία διερεύνησης 

παραβάσεων και λήψης αποφάσεων, όπως προκύπτει από το Νόµο, είναι δοµηµένος 

κατ' αντιστοιχία µε τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέµατα 

ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.). Όπως δε ορθά επισηµαίνει η 

ευπαίδευτη συνήγορος για την καθ' ης η αίτηση, αναλογικότητα υπάρχει και µεταξύ 

του ελέγχου που ασκείται από τα ∆ικαστήρια της Ε.Ε. επί αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέµατα ανταγωνισµού και του αντίστοιχου ελέγχου του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου (και νυν του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου) σε αντίστοιχες 

αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού, δεδοµένης και της 

διάταξης του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, σύµφωνα µε την οποία ο έλεγχος των ∆ικαστηρίων 

της Ε.Ε. συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας στη βάση αναρµοδιότητας, παράβασης 

ουσιώδους τύπου, παράβασης των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα σχετικού µε 

την εφαρµογή τους και κατάχρησης εξουσίας. Έχει δε καταστεί σαφές και σε επίπεδο 

Ενωσιακού δικαίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
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«δικαστήριο» εν τη εννοία του άρθρου 6 της Ε.Σ.∆.Α., ενώ ο έλεγχος που ασκείται 

από το Γενικό ∆ικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, µε τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων του ανταγωνισµού 

και επιβάλλονται πρόστιµα αποτελεί αποτελεσµατικό δικαστικό έλεγχο της 

προσβαλλόµενης πράξης (βλ. Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA v. Επιτροπής, 

Συλλογή 1998, σ. ιι-1875, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε µε την απόφαση C-

282/98 του ∆.Ε.Ε., Συλλογή 2000, σ. Ι-9817). 

Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι σαφώς και η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια 

του Νόµου και των υπ' αυτού καθοριζοµένων αρµοδιοτήτων της, υπέχει το χαρακτήρα 

διοικητικού οργάνου και ως τέτοιο λειτουργεί, µε σαφώς δοµηµένες λειτουργίες και 

κατ' ανάλογη εφαρµογή του αντίστοιχου πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, όσον αφορά θέµατα ανταγωνισµού, σε επίπεδο Ενωσιακού δικαίου. Η δε 

δυνατότητα προσφυγής ενώπιον αµερόληπτου και ανεξάρτητου ∆ικαστηρίου δυνάµει 

του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, όπως έχει λεχθεί και πιο πάνω, διασφαλίζει 

επαρκώς τα εχέγγυα αµεροληψίας και ανεξαρτησίας και, συνακόλουθα, ουδεµία 

παραβίαση των διατάξεων του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και 6 της Ε.Σ.∆.Α. 

υφίσταται. 

Στη βάση των πιο πάνω, δεν µπορώ να συµφωνήσω ούτε µε τον ισχυρισµό ότι οι υπό 

της Επιτροπής επιβαλλόµενες κυρώσεις συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Ο ίδιος ο 

Νόµος (βλ. άρθρο 42) χαρακτηρίζει ως «διοικητικά πρόστιµα» τις υπό της Επιτροπής 

επιβαλλόµενες χρηµατικές ποινές για παραβάσεις των διατάξεων αυτού. 

Επιπρόσθετα, το Ανώτατο ∆ικαστήριο έχει κατ' επανάληψη αποφανθεί ότι οι υπό των 

διαφόρων διοικητικών οργάνων επιβαλλόµενες κυρώσεις δεν αποτελούν ποινές 

ποινικού δικαίου, αλλά διοικητικές ποινές που προκύπτουν από διοικητική διαδικασία 

(βλ. Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαγεωργίου ν. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, 

Υποθ. Αρ. 585/2007, ηµερ. 9.6.2009, Α.Τ.Η.Κ. ν. Επιτρόπου Ρυθµίσεως 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, Υποθ. Αρ. 1339/2006, ηµερ. 

19.3.2007, Sigma Radio T.V. Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 

1096/01, ηµερ. 7.1.2003 και Sigma Radio T.V.  Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, Υποθ. Αρ. 393/2003, ηµερ. 14.2.2006). Όπως αποφασίστηκε σε παρόµοιο 

ζήτηµα από το Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Αίτηση Αρ. 78/91, Παµπίνος Χαραλάµπους 

κ.ά, για άδεια υποβολής αίτησης για την έκδοση εντάλµατος Prohibition και αφορούσε 

τη δικαστική διαδικασία που διεξαγόταν ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισµού σχετικά µε την απεργία των πρατηριούχων πετρελαιοειδών µε αριθµό 

1313/Α, «η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού δεν ήταν δικαστήριο, ούτε 

δικαστική επιτροπή, ούτε ασκούσε δικαστική εξουσία, οι δε ποινές που είχε εξουσία 
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να επιβάλει ήσαν διοικητικής, και όχι ποινικής, φύσεως». Μάλιστα, στα Πορίσµατα 

Νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας" 1929-1959, στη σελ. 168, Κεφ. ∆, 

παράγραφος 3(viii), µε τίτλο "∆ιοικητικά Μέτρα και διοικητικαί ποιναί", στην οποία 

γίνεται παραποµπή από την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 

αναφέρονται τα εξής, άµεσα σχετικά: 

«Σηµειωτέον, ότι η νοµολογία ονοµάζει διοικητικά µέτρα και τας καλουµένας 

διοικητικάς ποινάς (πλην των πειθαρχικών), ήτοι πρόστιµα κλπ. επιβαλλόµενα εις 

βάρος των διοικουµένων των µη διατελούντων εν πειθαρχική σχέσει προς το 

Κράτος ή άλλον οργανισµόν δηµοσίου δικαίου, ουχί προς κολασµόν των, αλλά 

προς εξαναγκασµόν των, όπως συµµορφώνται προς ωρισµένας  νοµίµους 

υποχρεώσεις των: 1276 (34), 436, 538 (51), 1825 (54), δια την εξασφάλισιν της 

κανονικής λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών και χάριν του γενικού 

συµφέροντος». 

 Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι ούτε ο ισχυρισµός περί παραβίασης των 

διατάξεων του Άρθρου 30.2 του Συντάγµατος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.∆.Α. ευσταθεί 

και, συνακόλουθα, αυτός υπόκειται σε απόρριψη.» 

Η Επιτροπή στη βάση των ανωτέρω καταλήγει ότι δεν µπορούν να γίνουν αποδεκτές 

οι θέσεις της ΑΤΗΚ και οµόφωνα απορρίπτει αυτές. 

5.2 Θέσεις που αφορούν τη διαδικασία της Επιτροπής σε σχέση µε την 

«αντεξέταση µαρτύρων» 

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποβάλλει τη θέση ότι «Η υπό εξέταση περίπτωση είναι 

κλασσική περίπτωση στην οποία απαιτείται η ετυµηγορία δικαστηρίου που να είναι 

αποτέλεσµα µαρτυρίας και εξέτασης και αντεξέτασης µαρτύρων αφού υπάρχουν 

αµφισβητούµενα (έντονα) γεγονότα π.χ. σύζευξη προϊόντων, ή κόστος προσωπικού ή 

πρόθεση εξοβελισµού ή µερίδια αγοράς ή ορισµός σχετικής αγοράς, θεµελίωση 

δεσπόζουσας θέσης κοκ.» Επίσης, αναφέρει ότι «Στην παρούσα υπόθεση 

προσεφέρθη µαρτυρία µε ενόρκους δηλώσεις ηµερ. 14.7.17. Οι εν λόγω µάρτυρες 

ήταν διαθέσιµοι στις 20.7.17 ενώπιον της ΕΠΑ για να εξεταστούν ή αντεξεταστούν. 

Εντούτοις, δεν υπεβλήθη σε αυτούς ούτε µία ερώτηση είτε από την Επιτροπή είτε από 

την PRIMETEL είτε από την Υπηρεσία. ∆εν τους τέθηκε καν γενική θέση ότι δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα τα όσα κατέθεσαν ή ότι οι υπολογισµοί ή 

εκτιµήσεις ή θέσεις τους είναι λανθασµένες. Αυτό υπονοεί αποδοχή της βλ. 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ V ΜΟΣΧΑΤΟΥ (1999) 1 ΑΑ∆ 785 και FREDERICKOU SCHOOLS CO LTD κ.α. 

ν ACUAC INC. (2002) 1ΑΑ∆1527.» 
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι υποβληθείσες από τον δικηγόρο της ΑΤΗΚ θέσεις 

υποβάλλονται αγνοώντας πλήρως το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες της 

Επιτροπής, η οποία δεν αποτελεί ∆ικαστήριο και οι διαδικασίες της δεν διέπονται 

από οιονδήποτε διαδικαστικό κανονισµό ή και θεσµό που εφαρµόζεται  από τα 

∆ικαστήρια. Πέραν των όσων καταγράφηκαν στη θέση της Επιτροπής όσον αφορά 

τις ενώπιόν της διαδικασίες και πώς αυτή και η Υπηρεσία της λειτουργεί, η Επιτροπή 

κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει ότι οι ενώπιόν της διαδικασίες που επακολουθούν της 

Έκθεσης Αιτιάσεων διέπονται από το άρθρο 17 του Νόµου το οποίο φέρει και τον 

τίτλο «Κανόνες που διέπουν την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία» και στη βάση 

του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου, στη βάση των οποίων 

ασκεί τις αρµοδιότητες και εξουσίες της. Συγκεκριµένα στα άρθρα 17(4), (5), (6), (7) 

και (8) του Νόµου καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«(4) Κατά των ενώπιον της Επιτροπής διαδικασιών για εξέταση παραβάσεων, ή για 

εξέταση καταγγελιών υποβαλλόµενων δυνάµει του παρόντος Νόµου, ή για 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο παρόντα Νόµο και/ή στους δυνάµει 

αυτού εκδιδόµενους κανονισµούς, δύνανται να παρίστανται - 

(α) κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής- 

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά 

πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως µαζί µε πληρεξούσιο δικηγόρο, 

(ii) τα πρόσωπα που εµπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της 

Επιτροπής, 

(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα 

βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας. 

(β) οποιοδήποτε µέλος του προσωπικού που υπηρετεί στην Υπηρεσία: 

Νοείται ότι τα πιο πάνω εφαρµόζονται και για τις διαδικασίες οι οποίες 

κινούνται αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή για παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6 

του παρόντος Νόµου, καθώς και των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 

αποχωρούν πριν από την έναρξη της συζήτησης της Επιτροπής για λήψη 

απόφασης. 
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(5) Στους κατά τα ανωτέρω καλουµένους να παραστούν, τάσσεται εύλογη υπό τις 

περιστάσεις προθεσµία, η οποία σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις δύναται να 

παραταθεί. 

(6) Σε όλους τους κατά τα ανωτέρω παριστάµενους στην ενώπιον της Επιτροπής 

διαδικασία παρέχεται κάθε δυνατή ευκαιρία προς υποβολή γραπτών παρατηρήσεων 

επί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους και τάσσεται προς τούτο εύλογη 

προθεσµία, η οποία σε δικαιολογηµένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί. Η 

Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις οι οποίες 

υποβλήθησαν µετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσµίας: 

Νοείται ότι οι κατά τα ανωτέρω παριστάµενοι, κατά την υποβολή γραπτών 

παρατηρήσεων, προσδιορίζουν σαφώς τυχόν εµπιστευτικής φύσεως πληροφορίες 

και/ή επιχειρηµατικά απόρρητα. 

(7) Σε περίπτωση που επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, προς την οποία 

κοινοποιήθηκε η έκθεση αιτιάσεων, παραλείψει και/ή αρνηθεί να υποβάλει 

οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις αναφορικά µε τις αιτιάσεις που διατυπώνονται 

σε βάρος της εντός της ταχθείσας προθεσµίας, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει 

στην έκδοση απόφασης για τις κατ’ ισχυρισµόν παραβάσεις που περιέχονται στην 

έκθεση αιτιάσεων. 

(8) Οι ανωτέρω καλούµενοι έχουν το δικαίωµα, στο πλαίσιο της υποβαλλόµενης από 

αυτούς γραπτής ανάπτυξης της υπόθεσής τους, να αιτηθούν την ανάπτυξη των 

επιχειρηµάτων τους στα πλαίσια προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής, η 

δε Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ή απορρίψει τέτοιο αίτηµα. Η Επιτροπή δύναται µε 

απόφασή της να καθορίζει τη χρονική διάρκεια της ανάπτυξης των επιχειρηµάτων των 

καλουµένων, στα πλαίσια προφορικής διαδικασίας ενώπιόν της.». 

Ως εκ τούτου, ο Νοµοθέτης έθεσε κατά τρόπο ξεκάθαρο και λεπτοµερειακό τις 

διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από την Επιτροπή ως το αρµόδιο 

συλλογικό διοικητικό όργανο, και αυτές δεν είναι οι ίδιες µε τους κανόνες που 

ακολουθούν τα ∆ικαστήρια στη βάση άλλων νοµοθεσιών.  

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι η υποβολή γραπτών παρατηρήσεων σε κάθε 

περίπτωση είναι ικανοποιητική τόσο για σκοπούς διοικητικού δικαίου αλλά τόσο και 

για σκοπούς εφαρµογής του Νόµου. Το δικαίωµα που δίδεται για προφορική 
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διαδικασία είναι επιπρόσθετο της γραπτής διαδικασίας, ως διαφαίνεται και από το 

άρθρο 17(8) του Νόµου.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή έχει δώσει το δικαίωµα 

υποβολής γραπτών παρατηρήσεων επί της Έκθεσης Αιτιάσεων στα µέρη 

εγκρίνοντας σχετικά αιτήµατα παράτασης των προθεσµιών που είχαν τεθεί, και στη 

συνέχεια παρέχοντας το δικαίωµα υποβολής περαιτέρω γραπτών παρατηρήσεων 

κατά τη διάρκεια της προφορικής διαδικασίας αλλά και υποβολής σχετικής 

δευτερολογίας µετά από την περάτωση της προφορικής διαδικασίας. Ως εκ τούτου, η 

ΑΤΗΚ είχε πολλές ευκαιρίες να υποβάλει στην Επιτροπή τις γραπτές της 

παρατηρήσεις, κάτι που έπραξε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, στις 14/7/2017, 

20/7/2017 και 11/10/2017, διασφαλίζοντας το δικαίωµα άµυνας και υπεράσπισής της, 

και να επαναλάβει αυτές της τις θέσεις ή να προσθέσει σε αυτές υπό όποια µορφή 

και τρόπο ήθελε και επιθυµούσε, είτε µε την υποβολή περαιτέρω γραπτών θέσεων, 

είτε µε την περαιτέρω επεξήγηση των θέσεων που καταγράφονται γραπτώς από 

τους εµπειρογνώµονες ή και άλλα πρόσωπα. Επαφίεται στην καταγγελλόµενη να 

παρουσιάσει και να υποβάλει την υπόθεσή της και τις θέσεις της σχετικά µε την 

Έκθεση Αιτιάσεων και τις πιθανολογούµενες παραβάσεις που καταγράφονται σε 

αυτή.  

Η Επιτροπή επιπρόσθετα, αναφορικά µε τις θέσεις που προωθεί η ΑΤΗΚ σηµειώνει 

ότι οι ενώπιόν της διαδικασίες δεν είναι αντιπαραθετικές, ως οι διαδικασίες που 

εφαρµόζονται στα Επαρχιακά ∆ικαστήρια αλλά αντίθετα ο χαρακτήρας της 

διαδικασίας είναι ως καταγράφεται στο άρθρο 26 του Νόµου, ήτοι «26. Η διαδικασία 

ενώπιον της Επιτροπής, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της, όπως 

καθορίζονται στα άρθρα 23 έως 25, έχει ανακριτικό και/ ή διερευνητικό χαρακτήρα και 

η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει ερωτήµατα, να ζητά διευκρινίσεις και επεξηγήσεις 

από τα εµπλεκόµενα µέρη, να διατάσσει την προσαγωγή αποδεικτικών στοιχείων, να 

καλεί µάρτυρες και να ορίζει επίδικα θέµατα, µε σκοπό την καλύτερη εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόµου.». Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια για 

υποβολή ερωτηµάτων όταν αυτά προκύπτουν και αυτό πράττει, ήτοι υποβάλλει 

ερωτήµατα και ζητά διευκρινίσεις όταν αυτά προκύπτουν. Στην περίπτωση που 

τέτοια ερωτήµατα δεν προκύψουν είτε στη βάση των γραπτών παρατηρήσεων, είτε 

στη βάση της προφορικής διαδικασίας, τότε δε υποβάλλονται ερωτήµατα και η 

Επιτροπή λαµβάνει υπόψη, εξετάζει και αξιολογεί τις θέσεις των εµπλεκοµένων 

µερών, τόσο της καταγγελλόµενης όσο και της καταγγέλλουσας, κατά τις συζητήσεις 
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της για λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του διοικητικού δικαίου αναφορικά 

µε τις διαδικασίες που αφορούν τα συλλογικά διοικητικά όργανα.  

Επιπρόσθετα, η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής για υποβολή ερωτηµάτων δεν 

αποτελεί ευχέρεια της για «αντεξέταση» µαρτύρων υπό την έννοια που αυτή 

εφαρµόζεται στα ∆ικαστήρια. Συγκεκριµένα, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποβάλλει ότι 

επειδή δεν υπήρξε αντεξέταση ή «∆εν τέθηκε καν γενική θέση ότι δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα τα όσα κατέθεσαν ή ότι οι υπολογισµοί ή 

εκτιµήσεις ή θέσεις τους είναι λανθασµένες», αυτό σηµαίνει ότι οι θέσεις της ΑΤΗΚ 

έγιναν αποδεκτές. H θέση αυτή υποστηρίζεται από το δικηγόρο, παραθέτοντας 

υποθέσεις που αφορούν αντίδικους σε σχέση µε θέµατα οικογενειακού δικαίου και 

θέµατα συµβάσεων, τα οποία εξετάζονται από δικαστήρια στη βάση των δικών τους 

κανόνων και διαδικασιών που είναι διαφορετικές από αυτές της Επιτροπής. Επίσης, 

αυτή η θέση αγνοεί εντελώς το χαρακτήρα της ενώπιόν της Επιτροπής διαδικασίας 

και τους νόµους και κανόνες µε τους οποίους η Επιτροπή οφείλει να συµµορφώνεται 

και να εφαρµόζει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο ισχυρισµός ότι οι θέσεις της ΑΤΗΚ 

έγιναν αποδεκτές επειδή δεν υποβλήθηκαν ερωτήµατα από την Επιτροπή, δεν 

εδράζεται σε οποιοδήποτε, νόµο ή και κανόνα που αφορά τις ενώπιον της Επιτροπής 

διαδικασίες στη βάση του Νόµου και του διοικητικού δικαίου, αλλά κανόνες και 

διαδικασίες που αφορούν τα ∆ικαστήρια και ως εκ τούτου απορρίπτεται.  

Ως εκ τούτου, στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισµό που 

προωθείται αναφορικά µε την «αντεξέταση» µαρτύρων και υποβολή ερωτηµάτων ή 

και αποδοχή των θέσεων της ΑΤΗΚ, αφού η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία δεν 

αποτελεί διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στη βάση των αρχών και κανόνων που 

διέπουν αυτά, αλλά διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην εφαρµογή του Νόµου, και 

λήψη αποφάσεων, εκ πρώτης όψεως και µη, µετά από εξέταση και αξιολόγηση όλων 

των ενώπιόν της στοιχείων, θέσεων εµπλεκοµένων µερών και δεδοµένων. 

5.3 Θέση αναφορικά µε συγκρότηση της Επιτροπής  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στις θέσεις της ΑΤΗΚ ο δικηγόρος της αναφέρει 

«παρατηρούµε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής έχει επανειληµµένα αλλάξει και η όλη 

διαδικασία πάσχει.».  

Η Επιτροπή απορρίπτει κάθετα τη θέση ότι η αλλαγή στη συγκρότηση της Επιτροπής 

επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία. Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

λήφθηκαν και οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν κατ’ εφαρµογήν των εν ισχύ κανόνων, 
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νοµοθεσιών και νοµολογίας σχετικών µε τα συλλογικά διοικητικά όργανα, 

ακολουθώντας και σχετικές γνωµατεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα.  

5.4 Θέσεις αναφορικά µε πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης 

O δικηγόρος της ΑΤΗΚ αναφέρει ότι «παραβιάσθηκε το δικαίωµα της CYTA να 

γνωρίζει τα γεγονότα που δήθεν στοιχειοθετούν τις αιτιάσεις εναντίον της. 

Απεκρίβησαν ουσιαστικά γεγονότα µε τη δικαιολογία ότι είναι εµπιστευτικά, 

ισχυρισµό µε τον οποίο εν πάση περιπτώσει διαφωνούµε. Ούτε είχε η CYTA τη 

δυνατότητα να ετοιµάσει την Υπεράσπισή της κατάλληλα µη γνωρίζοντας τα 

ισχυριζόµενα γεγονότα που αµφισβητεί εν πάση περιπτώσει.». Επισηµαίνεται ότι 

κατά την προφορική διαδικασία ο νοµικός εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ αναφέρθηκε σε 

επιστολή ηµεροµηνίας 24/11/201513 και έκανε ειδική αναφορά στα µερίδια αγοράς. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης κοινοποιήθηκε 

στην ΑΤΗΚ σχετική Έκθεση Αιτιάσεων ηµεροµηνίας 6/8/2015 µε τα συνηµµένη σε 

αυτή έγγραφα στη βάση του άρθρου 17(2) και 17(9) του Νόµου, ενώ στη συνέχεια 

δόθηκε και δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης σε τρεις 

περιπτώσεις: στις 15/10/2015, 2/11/2015 και 15/1/2016.  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τον Νόµο, στο άρθρο 17 αυτού:  

«(9) Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

(α) η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στην επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, 

ολόκληρο το σχηµατισθέντα από την Επιτροπή φάκελο επί της υπόθεσης· οφείλει 

όµως, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 33, να κοινοποιήσει προς αυτήν εκείνα 

τα έγγραφα του φακέλου πάνω στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, 

εξαιρουµένων εκείνων των εγγράφων που αποτελούν επαγγελµατικά απόρρητα. ή, 

εάν τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να 

της τα υποδείξει γραπτώς, ώστε αυτή η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων  να είναι 

έγκαιρα ενήµερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιµοποιηθούν από την Επιτροπή ως 

αποδεικτικά στοιχεία». (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Υπογραµµίζεται και τονίζεται ότι, το άρθρο 33(1) του Νόµου επιβάλλει στην Επιτροπή 

και στην Υπηρεσία υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για την προστασία 

επιχειρηµατικών απορρήτων και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης:  

                                                             
13 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου η εν λόγω επιστολή ηµεροµηνίας 24/11/2015 
αποστάληκε στην ΑΤΗΚ από την Επιτροπή. 
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«33.-(1) Ο Πρόεδρος, τα άλλα µέλη και τα αναπληρωµατικά της Επιτροπής, τα 

πρόσωπα τα οποία εργάζονται υπό την εποπτεία της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της 

Υπηρεσίας και άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι που λαµβάνουν γνώση, ένεκα της θέσης 

τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηµατικών 

απορρήτων και πληροφοριών εµπιστευτικής φύσης, έχουν υποχρέωση προς 

εχεµύθεια και οφείλουν να µην κοινοποιούν και/ή δηµοσιοποιούν αυτές, εκτός κατά 

την έκταση όπου επιβάλλεται- 

(α) για να αποδειχθεί µια παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ 

ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 ΕΚ. 

(β) προς εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου.»  

Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή σηµειώνει τα όσα αναφέρονται στην 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «περί των κανόνων πρόσβασης στον 

φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ»14 

(εφεξής η «Ανακοίνωση»): 

«Επαγγελµατικά µυστικά 

18. Ενόσω η αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά µε τις επαγγελµατικές 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης θα µπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της 

επιχείρησης αυτής, οι πληροφορίες αυτές αποτελούν επαγγελµατικά µυστικά (3). Στις 

πληροφορίες που είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως επαγγελµατικά µυστικά 

περιλαµβάνονται: τεχνικές και/ή οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνογνωσία 

µιας επιχείρησης, οι µέθοδοι κοστολόγησης, τα µυστικά και οι µέθοδοι παραγωγής, οι 

πηγές εφοδιασµού, οι παραγόµενες και πωλούµενες ποσότητες, τα µερίδια αγοράς, οι 

πίνακες πελατών και διανοµέων, τα σχέδια διαχείρισης της αγοράς, η διάρθρωση του 

κόστους και των τιµών και η στρατηγική πωλήσεων. 

Λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες 

19. Η κατηγορία «λοιπές εµπιστευτικές πληροφορίες» περιλαµβάνει πληροφορίες 

πέραν των επαγγελµατικών µυστικών οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως 

εµπιστευτικές ενόσω η αποκάλυψή τους θα µπορούσε να βλάψει ουσιωδώς ένα 

πρόσωπο ή επιχείρηση. Ανάλογα µε τις συγκεκριµένες περιστάσεις κάθε υπόθεσης, 

τούτο µπορεί να ισχύει για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα µέρη για 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε θέση να ασκήσουν πολύ µεγάλη οικονοµική ή 

εµπορική πίεση στους ανταγωνιστές τους ή στους εµπορικούς εταίρους, πελάτες ή 

                                                             
14 Ανακοίνωση της Επιτροπής περί των κανόνων πρόσβασης στον φάκελο υπόθεσης της Επιτροπής 
δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ, των άρθρων 53, 54 και 57 της Συµφωνίας ΕΟΧ, και 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, (2005/C 325/07). 
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προµηθευτές τους. Το Πρωτοδικείο και το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

έχουν αναγνωρίσει ότι είναι σύννοµη η απόρριψη της αποκάλυψης σε τέτοιες 

επιχειρήσεις ορισµένων επιστολών που λαµβάνονται από πελάτες τους, δεδοµένου 

ότι η αποκάλυψη αυτή θα µπορούσε εύκολα να εκθέσει τους αποστολείς των 

επιστολών στον κίνδυνο αντιποίνων (4). Ως εκ τούτου, η έννοια των λοιπών 

εµπιστευτικών πληροφοριών είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πληροφορίες που θα 

επέτρεπαν στα µέρη να αναγνωρίσουν τους καταγγέλλοντες ή άλλους τρίτους που 

προβάλλουν εύλογη επιθυµία να παραµείνουν ανώνυµοι. 

24. Σε διαδικασίες δυνάµει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ο χαρακτηρισµός 

µιας πληροφορίας ως εµπιστευτικής δεν εµποδίζει την αποκάλυψή της εάν η 

πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την απόδειξη εικαζόµενης παράβασης 

(«ενοχοποιητικό έγγραφο»), ή εάν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την 

απαλλαγή εµπλεκόµενου µέρους («απενοχοποιητικό έγγραφο»). Στην περίπτωση 

αυτή, η ανάγκη διαφύλαξης των δικαιωµάτων άµυνας των µερών µέσω της παροχής 

της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στον φάκελο της Επιτροπής είναι δυνατόν να 

υπερβαίνει σε σπουδαιότητα τη µέριµνα προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα 

των πληροφοριών άλλων εµπλεκοµένων (5). Εναπόκειται στην Επιτροπή να αξιολογεί 

αν οι περιστάσεις αυτές συντρέχουν στην εκάστοτε περίπτωση. Προς τούτο απαιτείται 

να αξιολογούνται όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως: 

• η χρησιµότητα της πληροφορίας για τη στοιχειοθέτηση ή µη µιας παράβασης, 

καθώς και η αποδεικτική της αξία· 

• το αν η πληροφορία είναι απαραίτητη· 

• το κατά πόσον αποτελεί ευαίσθητο στοιχείο (δηλαδή σε ποιον βαθµό η 

αποκάλυψή της θα έβλαπτε τα συµφέροντα του εµπλεκόµενου προσώπου ή 

επιχείρησης)· 

• η προκαταρκτική εκτίµηση της σοβαρότητας της εικαζόµενης παράβασης.» 

Ακολούθως, η Επιτροπή υπογραµµίζει και τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 43(6) 

του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο του 1999, Ν. 158(Ι)/99, 

όπου στη βάση του δικαιώµατος ακρόασης που παρέχεται, επιβάλλεται ότι:  

«43(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί ύστερα από γραπτή 

αίτηση του, να λάβει γνώση των στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το 

αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να απορρίψει 

ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό 

συµφέρον ή το συµφέρον τρίτου προσώπου.» 
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Σε ότι αφορά την άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης, η Επιτροπή παραθέτει 

σχετική νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «∆ΕΕ»), το 

οποίο καθόρισε ότι:  

«Το δικαίωµα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασµού των 

δικαιωµάτων άµυνας, συνεπάγεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην 

ενδιαφερόµενη επιχείρηση τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που 

περιλαµβάνονται στον φάκελο έρευνας και τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιµα για την 

άµυνά της (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 

1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. ΙΙ-1775, σκέψη 81, και του 

∆ικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά Επιτροπής, η 

οποία δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα έγγραφα 

αυτά περιλαµβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία, µε 

εξαίρεση τα επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα 

της Επιτροπής και άλλες εµπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης 

Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 

1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 και 11, της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules 

Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-4235, σκέψη 75, και της 15ης 

Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P έως 

C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά Επιτροπής, 

Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).»15 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ειδικότερα, µέσα και από τη σχετική νοµολογία του ∆ΕΕ, ότι 

αν και η καταγγελλόµενη πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνει γνώση των 

πληροφοριακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης, προκειµένου να µπορεί να διατυπώσει ουσιαστικά τις απόψεις της επί των 

εκ πρώτης όψεως συµπερασµάτων που της κοινοποιήθηκαν µέσω της Έκθεσης 

Αιτιάσεων, ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση της Επιτροπής να της αποκαλύπτει το 

σύνολο του περιεχοµένου του φακέλου της υπόθεσης.16  

Από τη νοµολογία και πρακτική των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκύπτει 

ότι, το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο δεν επεκτείνεται στο επιχειρηµατικό 

απόρρητο, στις πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα και στα εσωτερικά έγγραφα 

µιας Αρχής Ανταγωνισµού ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρχών 

                                                             
15 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-
219/00 P, Aalborg Portland A/S κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της 
Νοµολογίας 2004 σελίδα I-00123. 
16 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ∆ΕΕ C-43/82 και 63/82, VBVB & VBBB κατά Επιτροπής, Συλλ. 1984, σελ. 
1984, σκ. 25, καθώς και ∆ΕΕ C-62/86, Αkzo κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. Ι-3359, σκ. 16. 
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ανταγωνισµού των κρατών µελών, καθώς και στη µεταξύ τους αλληλογραφία.17 

Εποµένως, θα πρέπει να σταθµίζεται κάθε φορά αφενός το δικαίωµα άµυνας της 

καταγγελλόµενης, και αφετέρου το δικαίωµα προστασίας των απορρήτων και των 

λοιπών εµπιστευτικών πληροφοριών των επιχειρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των 

περιστάσεων κάθε υπόθεσης. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το δικαίωµα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο και σε 

στοιχεία αυτού δεν είναι απόλυτο. Αντιθέτως, είναι απαραίτητη η στάθµιση από τη µία 

των εµπορικών συµφερόντων της καταγγελλόµενης και των τρίτων φυσικών και 

νοµικών προσώπων από τους οποίους λήφθηκαν στοιχεία και από την άλλη πλευρά 

του δικαιώµατος άµυνας και υπεράσπισης της υπόθεσης της καταγγελλόµενης. 

Η Επιτροπή τονίζει ότι στην υπό εξέταση υπόθεση, έγινε ενδελεχής εξέταση των 

σηµείων/στοιχείων και εγγράφων που κρίθηκαν ότι περιείχαν εµπιστευτικής φύσεως 

πληροφορίες και / ή επιχειρηµατικά απόρρητα και δεν κατέστησαν προσβάσιµα κατ’ 

αναλογία, σταθµίζοντας σε αυτά το δικαίωµα προστασίας του επαγγελµατικού 

απορρήτου/επαγγελµατικών µυστικών, σε συνάρτηση µε την κατοχύρωση των 

δικαιωµάτων άµυνας, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη θέση των µερών και κρίνοντας 

στη βάση της χρησιµότητας, της αναγκαιότητας και της πιθανής βλάβης στα 

συµφέροντα τρίτων, σε σχέση µε τη σοβαρότητα της πιθανολογούµενης παράβασης.  

Σχετικό είναι και το ακόλουθο απόσπασµα από την απόφαση της Ολοµέλειας της 

Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού 369/V/2007 που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών 

προϊόντων: 

«68. Καταρχάς, λεκτέον ότι, αντίθετα απ’ ό,τι ισχυρίζονται οι ως άνω επιχειρήσεις και 

ο ΣΕΒΓΑΠ, γενικώς το δικαίωµα πρόσβασης σε έγγραφα δεν συνιστά απόλυτο 

δικαίωµα, ενώ τα στοιχεία του προγράµµατος επιείκειας και οι αιτήσεις των 

επιχειρήσεων περί υπαγωγής σ’ αυτό είναι και παραµένουν απόρρητα. Συνεπώς, δεν 

είναι δυνατόν να αρθεί το απόρρητό τους και να δοθεί πρόσβαση στις λοιπές 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, διότι άλλως θα ανατρεπόταν η τελολογία της θεσπίσεως 

του, που συνίσταται όχι µόνο στη διευκόλυνση της ελέγχουσας αρχής κατά τη 

διαπίστωση των παραβάσεων αλλά και στην προστασία επιχειρήσεων ή µαρτύρων, 

που καταγγέλλουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού αντιανταγωνιστικές συµπεριφορές. 

69. [….] Ειδικότερα, η πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης προβλέπεται στο άρθρο 

27 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου και στο άρθρο 

                                                             
17 Βλ. σχετικά  άρθρο 27 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 και άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 16 παρ. 1 
του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΚ) 773/2004. Βλ. επίσης, ενδεικτικά, υπόθεση Γεν∆ΕΕ T-7/89, Hercules 
Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. II-1711, σκ. 54. 
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15 παράγραφος 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 του Κανονισµού 1/2003 «Κατά τη 

διεξαγωγή της διαδικασίας διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα υπεράσπισης των 

εµπλεκόµενων µερών, τα οποία έχουν το δικαίωµα να αποκτούν γνώση του φακέλου 

της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη του έννοµου συµφέροντος των επιχειρήσεων για 

την προστασία του επιχειρηµατικού απόρρητου. Το δικαίωµα πρόσβασης στο φάκελο 

δεν καλύπτει τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της 

Επιτροπής ή των αρχών ανταγωνισµού των κρατών µελών. Από το δικαίωµα 

πρόσβασης εξαιρούνται ιδίως η αλληλογραφία µεταξύ της Επιτροπής και των αρχών 

ανταγωνισµού των κρατών µελών ή µεταξύ των τελευταίων, συµπεριλαµβανοµένων 

των εγγράφων που συντάσσονται κατ' εφαρµογή των άρθρων 11 και 14. Καµία 

διάταξη της παρούσας παραγράφου δεν εµποδίζει την Επιτροπή να δηµοσιοποιεί και 

να χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για να αποδειχθεί µια παράβαση». 

[…]  

75. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα και µε την πάγια νοµολογία του ∆ΕΚ και 

ΠΕΚ και τις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις, τις οποίες εφαρµόζει άµεσα, έχει 

υποχρέωση εκ του νόµου διαφύλαξης των επαγγελµατικών / επιχειρηµατικών 

απορρήτων των επιχειρήσεων, είτε αυτές είναι καταγγέλλουσες, είτε καταγγελλόµενες 

ή τρίτες εταιρίες. Σε κάθε περίπτωση, εµπιστευτικές πληροφορίες και απόρρητα 

εξαιρούνται από την ανακοίνωση στον καταγγέλλοντα ή σε άλλον συµµετέχοντα στη 

διαδικασία. Η διαφύλαξη των απορρήτων είναι ισότιµη αξία προς το δικαίωµα 

υπεράσπισης των ελεγχόµενων επιχειρήσεων και αποτελεί εκάστοτε 

αντικείµενο στάθµισης. [….] (Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

76. Πάγια είναι επίσης και η νοµολογία του ∆ΕΚ και ΠΕΚ ως προς το θέµα αυτό. Το 

∆ΕΚ και ΠΕΚ, αναγνωρίζοντας το δικαίωµα των επιχειρήσεων να διαθέτουν 

πρόσβαση στο φάκελο της Επιτροπής, αποφαίνονται ότι το δικαίωµα αυτό υπόκειται 

σε ορισµένους περιορισµούς, οι οποίοι αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων της Επιτροπής και των εννόµων συµφερόντων τρίτων. Τούτο 

έγινε δεκτό και στην απόφαση Tokai Carbon κατά Επιτροπής (αποφάσεις ΠΕΚ της 

29ης Απριλίου 2004, Τ-236/01,Τ-239/01, Τ-244/01 έως Τ-246/01, Τ-251/01 και Τ-

252/01 Συλλογή 2004, σελ.ΙΙ-1181), στην οποία το ΠΕΚ έκρινε, ότι «η Επιτροπή, 

προκειµένου να παράσχει στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

αµυνθούν αποτελεσµατικά κατά των αιτιάσεων που διατυπώνονται κατ’ αυτών στην 

ανακοίνωση των αιτιάσεων, υποχρεούται να τους καταστήσει προσιτό ολόκληρο το 

φάκελο έρευνας της υποθέσεως, εξαιρουµένων των εγγράφων που περιέχουν 

επιχειρηµατικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων ή άλλα εµπιστευτικά πληροφοριακά 
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στοιχεία και των εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. Ως προς τα εσωτερικά 

έγγραφα της Επιτροπής, ο περιορισµός προσβάσεως δικαιολογείται από την ανάγκη 

διασφαλίσεως της εύρυθµης λειτουργίας της Επιτροπής στον τοµέα της πατάξεως των 

παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισµού της Συνθήκης ΕΚ.». 

77. Εν προκειµένω διασφαλίστηκαν απόλυτα τα δικαιώµατα υπεράσπισης των 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι τους χορηγήθηκε πλήρης κατάλογος µε 

όλα τα έγγραφα του φακέλου της υπόθεσης, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του 

Προέδρου Επιτροπής Ανταγωνισµού υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 (για τη ΦΑΓΕ), 

υπ’ αριθµ. 972/14.2.2007 (για την ΟΛΥΜΠΟΣ), 983/15.2.2007 και 1049/30.5.2007 

(για τον ΣΕΒΓΑΠ) και 982/15.2.2007 (για τη ∆ΕΛΤΑ) αλλά και από τα έγγραφα 

παραλαβής εγγράφων από τις εταιρίες, όπως παρατίθενται ανωτέρω. Στα 

προαναφερθέντα έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού αιτιολογείται 

πλήρως η άρνηση πρόσβασης στα ονόµατα των επιµέρους παραγωγών. Ειδικότερα, 

στο εν λόγω υπ’ αριθµ. πρωτ. 982/15.2.2007 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού αναφέρεται, ότι «σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 9 του Κανονισµού 

Λειτουργίας της ΕΑ, οι καταθέσεις που προκύπτουν σε συνάρτηση µε κινηθείσες 

διαδικασίες δεν είναι προσβάσιµες ως προς την ταυτότητα των προσώπων που 

κατέθεσαν, καθώς και των στοιχείων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτών. Τούτο 

διότι, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της ΕΕ (βλ. παρ. 19) και κατά πάγια νοµολογία 

(βλ. Τ-203/01 παρ. 124, C- 310/93 παρ.26-27), ασθενέστερες επιχειρήσεις ή 

πρόσωπα δύναται να εκτεθούν στον κίνδυνο λήψεως µέτρων αντιποίνων από ισχυρές 

επιχειρήσεις που είτε κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά είτε είναι σε 

θέση να ασκήσουν οικονοµική πίεση στους πελάτες και προµηθευτές τους. Για τους 

ίδιους λόγους τα τιµολόγια και οι χηµικές αναλύσεις που υπέβαλλαν οι παραγωγοί ως 

συνηµµένα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι προσβάσιµα». Αντίθετα, κρίθηκε, ότι δεν 

είναι απόρρητα και συνεπώς χορηγήθηκαν στην αιτούσα τα ονόµατα των Συλλόγων. 

Κατά τα λοιπά, κατάλογοι εγγράφων, έγγραφα ή αποσπάσµατα αυτών, που για όλους 

τους ανωτέρω λόγους δεν περιήλθαν στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, δεν 

λαµβάνονται υπόψη για τη στοιχειοθέτηση της παραβάσεως. Αντίστοιχα, αναφέρονται 

στα λοιπά ανωτέρω έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

78. Πάντως, υπό κάθε εκδοχή, όταν η Επιτροπή Ανταγωνισµού διαπιστώνει, ότι σε 

συγκεκριµένη περίπτωση οι επιχειρήσεις στερήθηκαν του δικαιώµατος υπεράσπισης, 

η διαπίστωση αυτή δεν επιφέρει αυτόµατα ακυρότητα της διαδικασίας ή της 

εκδοθησοµένης απόφασης, αλλά επιβάλλει να εξετάζεται εκάστοτε αν η παράλειψη 

ανακοίνωσης εγγράφων της υπόθεσης στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχε ως 

αποτέλεσµα να θιγεί το δικαίωµα υπεράσπισης, µε συνέπεια δυσµενέστερη για την 
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επιχείρηση εξέλιξη της διαδικασίας και δυσµενέστερο περιεχόµενο απόφασης (βλ. Τ-

305/94, LVM κατά Επιτροπής, σκ. 1020-1021 και Τ-36/91, σκ. 78, Συλλογή σελ. ΙΙ-

931).».  

Η Επιτροπή, αναφορικά µε το δικαίωµα πρόσβασης και τη διαδικασία άσκησής του, 

παραπέµπει επίσης στη σηµαντική 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» και συγκεκριµένα, στις παραγράφους 7-13. 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή, λαµβανοµένου υπόψη της γενικότητας των 

ισχυρισµών περί µη αποκάλυψης σχετικών στοιχείων, προχώρησε στην εξέταση των 

στοιχείων που υπάρχουν στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης σε σχέση µε 

συγκεκριµένα στοιχεία ή/και έγγραφα στα οποία η ΑΤΗΚ είχε ζητήσει πρόσβαση. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι το εν λόγω ζήτηµα τέθηκε από την ΑΤΗΚ µε επιστολές 

ηµεροµηνίας 6/11/2015 και 30/12/2015 και απαντήθηκε από την Επιτροπή µε 

επιστολές ηµεροµηνίας 24/11/2015 και 13/1/2016, αφού προηγούµενα εξέτασε τα 

αιτήµατα της ΑΤΗΚ, ως αυτά καταγράφονταν στις ρηθείσες επιστολές της 

ηµεροµηνίας 6/11/2015 και 30/12/2015, στη βάση των εν ισχύ νόµων και κανόνων 

αλλά και καθοδηγούµενη από τη σχετική Ανακοίνωση, προβαίνοντας σε σχετική 

στάθµιση και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για διασφάλιση του δικαιώµατος 

άµυνας και υπεράσπισης. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η παραχώρηση των ποσοστών 

µεριδίων της αγοράς µε βάση τον αριθµό των συνδροµητών της ΑΤΗΚ στην ίδια και η 

παραχώρηση υπό µορφή κλιµάκων – ποσοστών των µεριδίων των ανταγωνιστών 

της διασφαλίζουν το δικαίωµα υπεράσπισης της ΑΤΗΚ σε ότι αφορά την αιτίαση που 

έχει διατυπωθεί, καθότι µε την εν λόγω πληροφόρηση γνωρίζει επακριβώς το 

υπολογιζόµενο µερίδιο αγοράς που της αναλογεί, το οποίο µπορεί να αντισταθµίσει 

ή/και συγκριθεί σε σχέση µε το εύρος του µεριδίου αγοράς που έχει υπολογιστεί για 

τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά. Σε κάθε 

περίπτωση επισηµαίνεται ότι για σκοπούς διαφάνειας και διασφάλισης του 

δικαιώµατος άµυνας της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 

16/11/2015 αποφάσισε όπως τα στοιχεία του πίνακα 42 του σηµειώµατος της 

Υπηρεσίας και του πίνακα 12 της Έκθεσης Αιτιάσεων δοθούν υπό µορφή ποσοστών 

– κλιµάκων σε σχέση µε τα µερίδια αγοράς, κάτι που διασφάλισε τα δικαιώµατα 

υπεράσπισης και άµυνας της ΑΤΗΚ η οποία είχε τη δυνατότητα βάση αυτών των 

στοιχείων να υποβάλει τις θέσεις της.  
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Ως εκ τούτου, όσον αφορά τα µη αποκαλυφθέντα στοιχεία/σηµεία και έγγραφα που 

κρίθηκαν ως εµπιστευτικής φύσεως και δεν αποκαλύφθηκαν, η Επιτροπή 

υπογραµµίζει εµφαντικά ότι, αφού είχε αξιολογήσει τις προαναφερόµενες σχετικές 

παραµέτρους αποφάσισε ότι η µη αποκάλυψη αυτών δεν θα εµπόδιζε την άσκηση 

του δικαιώµατος άµυνας και υπεράσπισης από µέρους της καταγγελλόµενης, 

σταθµίζοντας αυτό έναντι αντικρουόµενων συµφερόντων.   

Για την απόφαση της αυτή η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς όλα τα κριτήρια που 

προκύπτουν µέσα από την καταγεγραµµένη νοµοθεσία, τη σχετική νοµολογία και 

ιδιαίτερα τις αποφάσεις του ∆ΕΕ, µε σκοπό, όπως έχει ήδη τονιστεί, να διαφυλαχθεί 

και να διασφαλιστεί ότι, η καταγγελλόµενη θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης για την υπεράσπιση της υπόθεσής της. Αυτό 

άλλωστε µπορεί να εξακριβωθεί στη βάση στοιχείων που περιέχονται στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης, και ειδικότερα των πρακτικών της Επιτροπής ηµεροµηνίας 

16/11/2015 και 7/1/2016 και τις αντίστοιχες επιστολές προς την ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας 

24/11/2015 και 13/1/2016. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Επιτροπή απορρίπτει την ως άνω θέση της 

ΑΤΗΚ. 

Σηµειώνεται παρενθετικά ότι, τα υπόλοιπα θέµατα που προβλήθηκαν από τις 

καταγγελλόµενες εταιρείες στις γραπτές τους θέσεις και στην ενώπιον της Επιτροπής 

προφορική διαδικασία δεν αφορούν σε θέµατα διαδικαστικής/δικονοµικής φύσης, 

αλλά σε θέµατα ουσίας. Ως εκ τούτου, εξετάζονται στις οικείες ενότητες µε τις οποίες 

θα ασχοληθεί η Επιτροπή κατωτέρω: 

6. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

6.1 Λειτουργία Τηλεοπτικών Σταθµών στη ∆ηµοκρατία 

Μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2011, οι τηλεθεατές στην Κύπρο, ανάλογα µε τις 

περιστάσεις και τον εξοπλισµό που διέθεταν, µπορούσαν να λάβουν ραδιοφωνική και 

τηλεοπτική µετάδοση µέσω των επίγειων αναλογικών, καλωδιακών, διαδικτυακών ή 

δορυφορικών µέσων µετάδοσης. Οι υπηρεσίες και δίκτυα µετάδοσης 

ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών στην Κύπρο εξυπηρετούσαν (α) αναλογική επίγεια 

ραδιοφωνία, (β) αναλογική επίγεια τηλεόραση, (γ) ραδιοτηλεόραση µέσω καλωδίου, 

(δ) ραδιοτηλεόραση µέσω διαδικτύου (xDSL) και (γ) ραδιοτηλεόραση µέσω 

δορυφόρου. 
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Μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2011, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (ΑΡΚ) 

χορηγούσε τις άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών 

σταθµών µε βάση το Σχέδιο Ραδιοτηλεοπτικής Κάλυψης, το οποίο εκπονείτο από το 

∆ιευθυντή του Τµήµατος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων και το οποίο περιλάµβανε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(συχνότητες, ισχύς εξόδου ποµπών, τοποθεσίες σηµείων εκποµπής, ύψος κεραιών, 

µέγιστη ακτινοβολούµενη ισχύς, τρόπος σύνδεσης κτλ), µε βάση τα οποία ο 

αδειούχος έπρεπε να εκπέµπει και τα οποία περιλαµβάνονται στους όρους της 

άδειάς του.  

Η Επιτροπή σηµείωσε τους αδειοδοτηµένους τηλεοπτικούς σταθµούς/ οργανισµούς 

κατά το 2010 που είχαν τοπική και παγκύπρια κάλυψη, οι οποίοι καταγράφονται στον 

ακόλουθο πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αδειοδοτηµένοι τηλεοπτικοί σταθµοί 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV   FRED TV 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΑΛΦΑ ΤV (συνδροµητικό) EXTRA TV 
ΛΕΜΕΣΟΣ 

LTV (συνδροµητικό) CAPITAL TV 
ΛΕΜΕΣΟΣ 

MEGA  VOX TV 
ΛΑΡΝΑΚΑ  

SIGMA TV PAPHOS TV 
ΠΑΦΟΣ 

CNC (CYPRUS NEW CHANNEL) 
PLUS TV  

ΩΜΕΓΑ TV 
ΠΑΦΟΣ 

 NIMONIA TV 
ΛΕΜΕΣΟΣ 

 MAGIC TV PRODUCTIONS 
ΠΑΦΟΣ 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι κατά το 2001 έως και την 1η Ιουλίου 2011, ηµεροµηνία 

κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πλήρης µετάβαση από το αναλογικό στο 

ψηφιακό περιβάλλον, η LTV ήταν αδειούχος τηλεοπτικός οργανισµός (σταθµός) 

κωδικοποιηµένων εκποµπών για ένα και συγκεκριµένο 24ωρο πρόγραµµα µόνο. 

Η LTV, κατά το 2010 όφειλε να ακολουθεί όλες τις πρόνοιες του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών Νόµου αρ. 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µεταγενέστερα) και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών 

Κανονισµών του 2000 (Κ∆Π 10/2000) (Οδηγία για τις υπηρεσίες 
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οπτικοακουστικών µέσων 2010/13/ΕΕ). Η Επιτροπή σηµειώνει   ότι η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (στο εξής η «Αρχή Ραδιοτηλεόρασης») στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας, ανέφερε ότι η LTV ουδέποτε υπήρξε διαχειριστής δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως οι ΑΤΗΚ, Primetel και Multichoice (Nova Cy), 

αλλά αποτελεί τηλεοπτικό οργανισµό ο οποίος συνέθετε δικό του πρόγραµµα για 

το οποίο συντακτική ευθύνη είχε ο ίδιος. Σύµφωνα µε την Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης, λόγω του κενού που υπήρχε στο νοµοθετικό πλαίσιο έως το 

201118 οι ΑΤΗΚ, Primetel και Multichoice (Nova Cy), ως εταιρείες οι οποίες 

διαχειρίζονται δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσφέρουν, µεταξύ 

άλλων, συνδροµητικά πακέτα µε τηλεοπτικές υπηρεσίες, κατά το έτος 2010 

βρίσκονταν υπό τη δικαιοδοσία του Επιτρόπου Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (στο εξής ο «ΕΡΗΕΤ»). 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2011 έχει τερµατιστεί η 

αναλογική τηλεοπτική µετάδοση στην Κύπρο σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικής απόφασης της παγκόσµιας 

Ένωσης Τηλεπικοινωνιών-ITU, ότι µέχρι το 2012 όλα τα κράτη µέλη θα έπρεπε 

να προχωρήσουν στην εκποµπή ψηφιακού σήµατος για τις ραδιοτηλεοπτικές 

εκποµπές καταργώντας τις αναλογικές. Λόγω της πλήρους µετάβασης των 

τηλεοπτικών οργανισµών από το αναλογικό στο ψηφιακό περιβάλλον την 1η 

Ιουλίου 2011, το ρυθµιστικό πλαίσιο τροποποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2011 

(Κ.72(Ι)/2011) και οι άδειες που χορηγούσε προηγουµένως η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης καταργήθηκαν. Βάσει της τροποποίησης αυτής (Κ.72(Ι)/2011), 

η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης είχε τη δυνατότητα να χορηγεί προσωρινές άδειες 

παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων – τηλεοπτικών οργανισµών µε 

πολλαπλές εκποµπές, στην ουσία άδειες σε οργανισµούς (σταθµούς) για τη 

µετάδοση τηλεοπτικού περιεχοµένου µίας ή/ και περισσοτέρων εκποµπών (2ωρο 

πρόγραµµα) και οι οποίες (άδειες) είχαν ηµεροµηνίας λήξης στις 30 Ιουνίου 2012. 

Συνολικά η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης είχε χορηγήσει προσωρινές άδειες, στην 

εκποµπή CYSPORTS και στους ακόλουθους τηλεοπτικούς οργανισµούς: LTV για 

τις εκποµπές LTV, LTV1, LTV2, LTV3, LTV SPORTS 1, LTV SPORTS 2, LTV 

SPORTS HD, LTV PREMIER HD, ΑΤΗΚ για τις εκποµπές CYTAVISION 

CINEMA, CYTAVISION SPORTS 1 και CYTAVISION SPORTS 5 και PRIMETEL 

για την εκποµπή PRIME SPORTS. 

                                                             
18 Τροποποίηση νοµοθετικού πλαισίου στις 29/4/2011 (Ν.73(1)/2011). 
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Την 1η Ιουλίου 2011, τα αναλογικά κανάλια Παγκύπριας και τοπικής 

Κάλυψης/Ελεύθερης Λήψης που έγιναν ψηφιακά είναι τα ακόλουθα: (i) ΡΙΚ-1, (ii) 

ΡΙΚ-2, (iii) ERTWorld, (iv) MEGA TV, (v) ANT-1, (vi) SIGMA TV, (vii), CNC 

(CYPRUS NEW CHANNEL) PLUS TV, (viii) New Extra TV (ix) Capital TV, (x) 

MadCy (xi) Music TV.19 

Τα εν λειτουργία συνδροµητικά κανάλια κατά την υπό εξέταση περίοδο είναι τα 

ακόλουθα꞉ (i) CytaVision, (ii) PrimeHome TV, (iii) CableViewTV, (iv) LTVCable, 

(v) LTV3Play20, (vi) Nova Cyprus (από Multichoice και στη συνέχεια από Nova 

Ελλάδος- Forthnet). 

6.2 Πακέτα περιεχοµένου / καναλιών και υπηρεσίες συνδροµητικής 

τηλεόρασης 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι το µεταδιδόµενο από τα συνδροµητικά κανάλια 

περιεχόµενο µπορεί να συνίσταται, είτε σε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα ή προϊόν 

(π.χ. αθλητικές διοργανώσεις, κινηµατογραφικές ταινίες κλπ), είτε σε ένα ολόκληρο 

κανάλι, όπως αυτό µεταδίδεται σε γραµµική µορφή (π.χ. FX, Discovery, Travel, 

History κλπ.). Σε όλες τις περιπτώσεις απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωµάτων, ο 

αποκτών το δικαίωµα προς µετάδοση συµφωνεί την καταβολή ανταλλάγµατος για 

την απόκτηση των σχετικών δικαιωµάτων, που καλύπτουν τη µετάδοση του 

περιεχόµενου µέσω µίας ή περισσότερων µεθόδων διανοµής.  

Οι πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης, οι οποίες ουσιαστικά εξαρτώνται από το 

µέγεθος της συνδροµητικής τους βάσης, προσπαθούν να αποκτήσουν το 

περιεχόµενο που παραδοσιακά δύναται να εξασφαλίσει υψηλή θεαµατικότητα και, 

άρα, αύξηση και στη συνδροµητική τους βάση. Αυτό το περιεχόµενο δυνατό να 

αποτελεί συγκεκριµένο πρόγραµµα ή συγκεκριµένο συνδροµητικό κανάλι. Με την 

απόκτηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ή προϊόντων, οι πλατφόρµες 

συνδροµητικής τηλεόρασης συνθέτουν κανάλια τα οποία περιλαµβάνουν στο πακέτο 

το οποίο προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι για τη δηµιουργία ενός καναλιού, δύναται να αποκτείται και 

περιεχόµενο το οποίο δεν αποτελεί περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας ούτως ώστε 

να χρησιµοποιείται σε συνάρτηση µε το πρόγραµµα υψηλής θεαµατικότητας. 

Επιπρόσθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις, µία συνδροµητική πλατφόρµα αναγκάζεται 

                                                             
19 Πηγή Πληροφόρησης http://www.dtv.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=2781  
20 Επισηµαίνεται ότι η λειτουργία του LTV3play άρχισε περί το τέλος του 2010. 
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να αγοράσει και άλλα προγράµµατα ούτως ώστε να αποκτήσει το περιεχόµενο 

υψηλής θεαµατικότητας από συγκεκριµένους προµηθευτές µέσω σχετικών 

συµβολαίων.  

Οι διάφορες πλατφόρµες δύνανται να συνδυάζουν τα συνδροµητικά κανάλια που 

δηµιουργούν οι ίδιες µέσω απόκτησης οπτικοακουστικού περιεχοµένου και τα 

κανάλια που αποκτούν χονδρικώς ούτως ώστε να διαµορφώσουν διάφορα πακέτα 

συνδροµητικής τηλεόρασης τα οποία προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή. 

Επιπλέον, οι πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης, στο βαθµό που τους 

επιτρέπουν οι συµφωνίες που έχουν υπογράψει µε τους προµηθευτές του 

οπτικοακουστικού τηλεοπτικού περιεχοµένου, δύνανται να δραστηριοποιούνται και 

στην αγορά χονδρική παροχής των συνδροµητικών καναλιών που έχουν 

δηµιουργήσει, π.χ. όπως η LTV και η Forthnet A.E. µέσω NOVA. 

Η Επιτροπή σηµειώνει και την ύπαρξη των υπηρεσιών πληρωµής ανά θέαση (pay-

per-view), οιονεί βιντεοπαραγγελία (nVoD – near Video on Demand) και 

βιντεοπαραγγελία (VoD), οι οποίες παρέχονται από παρόχους συνδροµητικής 

τηλεόρασης ως µέρος του πακέτου συνδροµητικής τηλεόρασης. Για τις 

συγκεκριµένες υπηρεσίες, ο συνδροµητής χρειάζεται να καταβάλει επιπλέον ποσό, 

επιπρόσθετα µε τη µηνιαία του συνδροµή. 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησής της σηµείωσε τα πακέτα υπηρεσιών που 

υπήρχαν στην κυπριακή αγορά κατά τον ουσιώδη χρόνο, τα οποία και παρατίθενται 

σε σχετικούς πίνακες πιο κάτω και επισηµαίνει ότι οι περισσότεροι εκ των παρόχων 

προέβαιναν κατά καιρούς σε προσφορές αναφορικά µε τα προϊόντα τους. 

Επισηµαίνει επίσης ότι, πάροχοι όπως η ΑΤΗΚ, η Primetel και η LTV ανακοίνωναν 

σε διάφορα διαστήµατα προσφορές (όπως π.χ. δωρεάν εγκατάσταση, παροχή 

δωρεάν δεύτερου αποκωδικοποιητή.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Πακέτα υπηρεσιών LTV για το 2011 

ΠΑΚΕΤΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΤΙΜΗ 
(€) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(€) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(€)   

LTV 36,74 1,5 το µήνα 0,00 
ALFA 36,74 1,5 το µήνα 0,00 

LTV+ALFA 39,80 1,5 το µήνα 0,00 

LTV CABLE 

όλα τα LTV κανάλια+ 
HD + βασικό 40 
κανάλια 56,50 1,5 το µήνα 0,00 

LTV3PLAY LTV 69,90 0,00 
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CABLE+ΤΗΛΕΦ+ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2Mbps 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Πακέτα υπηρεσιών ΑΤΗΚ για το 2011 

ΠΑΚΕΤΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΤΙΜΗ 
(€) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
(€) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(€) 

CYTA 
ΤΗΛΕΦ+ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
2Mbps 42,47 0,00 195,89 

CYTA TV value+ΤΗΛΕΦ 41,27 0,00 215,54 

CYTA TV full+ΤΗΛΕΦ 52,77 0,00 215,54 

CYTA 
TV value + ΤΗΛΕΦ + 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2Mbps 53,97 0,00 215,54 

CYTA 
TV full + ΤΗΛΕΦ + 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ 2Mbps 65,47 0,00 215,54 

CYTA 
προσθήκη 
στο value LTV & ALFA  32,00 0,00 0,00 
CYTA 
προσθήκη 
στο value 

LTV SPORTS 1-2 & 
LTV 2-3  46,00 0,00 0,00 

CYTA 
προσθήκη 
στο value 

LTV - ALPHA & LTV 
SPORTS 1-2 & LTV 
2-3  51,00 0,00 0,00 

CYTA 
προσθήκη 
στο full LTV & ALFA 28,18 0,00 0,00 
CYTA 
προσθήκη 
στο full 

LTV SPORTS 1-2 & 
LTV 2-3  44,40 0,00 0,00 

CYTA 
προσθήκη 
στο full 

LTV - ALPHA & LTV 
SPORTS 1-2 & LTV 
2-3   46,15 0,00 0,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Πακέτα υπηρεσιών NOVA CYPRUS για τα έτη 2009-2010 

 Περίοδος 1/12009-
31/1/2010 

Περίοδος 1/12010-
31/12/2010 

 € € 
Nova Cyprus Full Pack 45,70 33,17 
Nova Cyprus Cinema & Value 34,50 23,60 
Nova Cyprus Sports & Value 32,50 23,60 
Nova Cyprus Value 27,50 15,5 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Πακέτα υπηρεσιών Primetel για τα έτη 2009-2010 

Πακέτο Υπηρεσίες Τιµή (€) 
PrimeHome Σταθερή Τηλεφωνία, ∆ιαδίκτυο, 

Τηλεόραση (βασικό πακέτο) 
49 

PrimeTV+ Σταθερή Τηλεφωνία, Τηλεόραση (βασικό 
πακέτο και κανάλια LTV) 

49 



 53 / 292 

PrimePublic Σταθερή Τηλεφωνία, Τηλεόραση (βασικό 
πακέτο για δηµόσια προβολή) 

69 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Πακέτα υπηρεσιών Cablenet Communication Systems Ltd 

για τα έτη 2009-2010 

Από Ιανουάριο έως Ιούλιο 200921 - Υπηρεσίες Cable22 
Πακέτο Υπηρεσίες Τιµή (€) 

cableview Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια 17 
Surf+view Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 2Μbps 

39 

Talk+surf+view Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 2Μbps. Σταθερή τηλεφωνική 
γραµµή. 

42 

Αναβάθµιση από ταχύτητα 2Μbps σε 4Μbps 30 
Αναβάθµιση από ταχύτητα 2Μbps σε 10Μbps 60 
 

Από Σεπτέµβριο 2009 έως 2010 
Πακέτο Υπηρεσίες Τιµή (€) 

Cable/view+ Ψηφιακή Τηλεόραση µε 60 κανάλια 17 
Cable/talk+view Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 

Σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 
19 

Cable/talk+view+ Ψηφιακή Τηλεόραση µε 60 κανάλια. 
Σταθερή τηλεφωνική γραµµή. 

21 

Cable/talk+surf+view 1M Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 1Μbps. Σταθερή τηλεφωνική 
γραµµή. 

23 

Cable/surf+view 5M Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 5Μbps. 

39 

Cable/talk+surf+view 5M Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 5Μbps. Σταθερή τηλεφωνική 
γραµµή. 

42 

Cable/family+ 6M Ψηφιακή τηλεόραση µε 60 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 6Μbps. ∆ύο σταθερές 
τηλεφωνικές γραµµές. 

49 

Cable/surf+view 10M Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 10Μbps. 

69 

Cable/talk+surf+view 10M Αναλογική Τηλεόραση µε 40 κανάλια. 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 

72 

                                                             
21 Τον Ιούλιο 2009 αναβαθµίστηκαν οι ταχύτητες ∆ιαδικτύου των υφιστάµενων πακέτων και άλλαξαν οι 
ονοµασίες χωρίς να αλλάξουν οι τιµές των πακέτων. Τον Σεπτέµβριο του 2009 εισήχθηκε η υπηρεσία 
ψηφιακής τηλεόραση και κάποια επιπρόσθετα πακέτα µε τηλεφωνία και τηλεόραση µόνο. 
22 Οι υπηρεσίες cable της Cablenet προσφέρονταν αποκλειστικά µέσω του ιδιόκτητου καλωδιακού 
δικτύου της Cablenet που καλύπτει περίπου {…} υποστατικά στις αστικές περιοχές Λευκωσίας, 
Λεµεσού και Λάρνακας. 
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σύνδεσης 10Μbps. Σταθερή 
τηλεφωνική γραµµή. 

 

Από Μάρτιο 2010 – Υπηρεσίες µέσω ADSL 2+23 
Adsl/talk+surf 5M Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 

σύνδεσης 5Μbps. Σταθερή τηλεφωνική 
γραµµή. 

39 

Adsl/talk+surf 10M Πρόσβαση στο διαδίκτυο µε ταχύτητα 
σύνδεσης 10Μbps. Σταθερή 
τηλεφωνική γραµµή. 

69 

6.3 Απόκτηση Αθλητικού Περιεχοµένου 

6.3.1 ∆ικαιώµατα µετάδοσης Κυπριακού Ποδοσφαίρου 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, λόγω του αντικειµένου της καταγγελίας διερευνήθηκε το 

ζήτηµα της απόκτησης δικαιωµάτων µετάδοσης του κυπριακού ποδοσφαίρου, ούτως 

ώστε να διαφανεί ο τρόπος λειτουργίας της συγκεκριµένης αγοράς και η εξέλιξή της 

κατά την πάροδο των ετών. Το ιστορικό παροχής δικαιωµάτων µετάδοσης του 

Κυπριακού Ποδοσφαίρου παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ∆ικαιώµατα µετάδοσης Κυπριακού ποδοσφαίρου (2004-2014) 

Έως 2004 ΚΟΠ > κοινή πώληση δικαιωµάτων σε ένα κανάλι 

Από 2005 έως 2007  

1ο Πακέτο ΚΟΠ – LTV δικαίωµα 1ης επιλογής / 4 αγωνιστικές 

Πακέτο Α ΚΟΠ – ΑΤΗΚ/ LTV εκ περιτροπής δικαίωµα 2ης επιλογής/ 4 

αγωνιστικές 

Πακέτο Β ΚΟΠ –LTV/  ΑΤΗΚ εκ περιτροπής δικαίωµα 3ης επιλογής/ 4 

αγωνιστικές 

Πακέτο Γ ΚΟΠ – ΑΤΗΚ δικαίωµα επιλογής εναποµεινάντων αγώνων 

Από 2007 έως 2014 Ποδοσφαιρικές οµάδες πωλούν οι ίδιες τα δικαιώµατα 

µετάδοσης των αγώνων τους. 

Μέχρι και το 2004, τα δικαιώµατα µετάδοσης των οµάδων κυπριακού ποδοσφαίρου 

πωλούνταν από την Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (στο εξής η «ΚΟΠ») µε τη 

µέθοδο κοινής πώλησης σε ένα µόνο κανάλι, την LTV, βάσει της συµφωνίας ΚΟΠ – 

LTV του 2003 για µετάδοση ενός αγώνα το Σάββατο. 

                                                             
23 Οι υπηρεσίες ADSL 2+ είναι διαθέσιµες στις περιοχές που καλύπτονται από 22 κύρια τηλεφωνικά 
κέντρα της ΑΤΗΚ στις επαρχίες Λευκωσία, Λεµεσό, Λάρνακα και Πάφο. 
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Το 2003, ΚΟΠ και LTV συνοµολόγησαν πρόσθετη συµφωνία για µετάδοση επιπλέον 

αγώνων την Κυριακή, η οποία αποτέλεσε το αντικείµενο καταγγελίας που υπέβαλε ο 

ΑΝΤ1 στην Επιτροπή24. Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής25, η ΚΟΠ 

δηµιούργησε δύο επιπλέον Πακέτα, τα οποία έθεσε σε πλειοδοτικό διαγωνισµό. Μετά 

την κατάληξη του διαγωνισµού, η κατάσταση στα δικαιώµατα µετάδοσης του 

κυπριακού ποδοσφαίρου για την περίοδο Ιανουάριος 2005 – Μάιος 2007 

διαµορφώθηκε ως εξής: 

� 1ο Πακέτο – Αρχική Συµφωνία ΚΟΠ-LTV:Η LTV είχε πάντα το 

δικαίωµα της 1ης επιλογής αγώνα για κάθε αγωνιστική και η επιλογή γινόταν 

ανά τέσσερις (4) αγωνιστικές. 

� Πακέτο Α – ΑΤΗΚ/ LTV εκ περιτροπής: Μετά την πιο πάνω επιλογή 

από LTV, µε τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ανά τέσσερις (4) αγωνιστικές, η ΑΤΗΚ 

και η LTV ανάλογα µε το ποια εταιρεία είχε σειρά, επέλεγε τον επόµενο 

αγώνα (2η επιλογή αγώνα). Τονίζεται η ιδιαιτερότητα της εκ περιτροπής 

επιλογής από τους δύο παροχείς π.χ. τις πρώτες (4) αγωνιστικές είχε 

προτεραιότητα η ΑΤΗΚ και τις επόµενες η LTV. 

� Πακέτο Β – LTV/ ΑΤΗΚ εκ περιτροπής: Η επιλογή αγώνα για το 

Πακέτο Β (3η επιλογή) γινόταν ανά τέσσερις αγωνιστικές και αφού είχαν ήδη 

επιλεγεί οι δύο πρώτοι αγώνες για τα προαναφερθέντα πακέτα. Αν τη 

συγκεκριµένη περίοδο τεσσάρων (4) αγωνιστικών, η ΑΤΗΚ είχε 

προτεραιότητα στο Πακέτο Α, τότε η LTV είχε προτεραιότητα στο Πακέτο Β 

και αντιστρόφως. 

� Πακέτο Γ – ΑΤΗΚ Μετά την κατακύρωση των Πακέτων Α και Β, η ΚΟΠ 

δηµιούργησε το Πακέτο Γ. Η ΑΤΗΚ µπορούσε να επιλέξει ένα εντός έδρας 

αγώνα από τους αγώνες οι οποίοι δεν επιλέγηκαν στα προηγούµενα τρία 

Πακέτα. Το Πακέτο περιλάµβανε τους εντός έδρας αγώνες δέκα (10) οµάδων. 

Οι µη διατεθέντες αγώνες των οµάδων ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ και 

ΑΠΟΛΛΩΝ εξαιρέθηκαν από το Πακέτο Γ, επειδή οι οµάδες αυτές είχαν ήδη 

παραχωρήσει τα δικαιώµατα των εντός έδρας αγώνων τους στην LTV. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, σύµφωνα µε την ΑΤΗΚ, στα πιο πάνω πακέτα κατά τη 

χρονική περίοδο 2005-2007 συµπεριλαµβάνονταν όλες οι κυπριακές οµάδες 
                                                             
24 Αρ. Φακ. 11.17.01.11, Καταγγελίες του τηλεοπτικού σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ Λτδ εναντίον των εταιρειών 
Lumiere T.V. Ltd, Lumiere Services Ltd και της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για 
παράβαση του άρθρου 4 ή/και 6 του Νόµου 207/89 Απόφαση ηµ. 12/8/2004 (έχει ακυρωθεί µε απόφαση 
Αν. ∆ικαστηρίου).  
25 Αρ. Φακ.8.13.02.04, Αίτηση για Ατοµική Εξαίρεση ή Αρνητική Πιστοποίηση από την Επιχείρηση ΚΟΠ 
(Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου) και Lumiere T.V.LTD Απόφαση ηµ. 28/9/2004 (έχει ακυρωθεί µε 
απόφαση Αν. ∆ικαστηρίου). 
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ποδοσφαίρου, εκτός των ΑΠΟΕΛ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ και ΑΠΟΛΛΩΝ, οι 

οποίες είχαν διαπραγµατευθεί απευθείας και είχαν παραχωρήσει τα δικαιώµατα µη 

διατεθέντων εντός έδρας αγώνων τους στην LTV. 

Με την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής της 28ης Σεπτεµβρίου 2004 (Αρ. Φακ. 

8.13.02.4) από το Ανώτατο ∆ικαστήριο που προέβλεπε ότι µετά τη λήξη της 

ποδοσφαιρικής περιόδου 2004-2007 η ΚΟΠ θα προχωρούσε σε προκήρυξη 

προσφορών µε διαδικασίες δηµόσιου ανταγωνισµού ώστε να δηµιουργηθούν 

προϋποθέσεις πρόσβασης στο περιεχόµενο των ποδοσφαιρικών αγώνων από όλους 

τους ενδιαφερόµενους, διαφοροποιήθηκε και πάλι η απόκτηση των δικαιωµάτων 

µετάδοσης αθλητικού περιεχοµένου. 

Συγκεκριµένα, από το 2007 όλες οι οµάδες διαπραγµατεύονται µόνες τους τα 

δικαιώµατά τους. Στις αρχές του 2007, οι ΑΤΗΚ και LTV είχαν ήδη συνάψει 

συµφωνίες απευθείας µε ποδοσφαιρικές οµάδες για την αποκλειστική µετάδοση των 

ποδοσφαιρικών τους αγώνων για την περίοδο 2007-2010, εξασφαλίζοντας τα 

δικαιώµατα µετάδοσης όλων των σηµαντικότερων κυπριακών ποδοσφαιρικών 

αγώνων. Κατά συνέπεια η Primetel µπόρεσε να εξασφαλίσει δικαιώµατα κάποιων 

κυπριακών οµάδων για το 2010, χρονική περίοδο κατά την οποία έληγαν οι 

συµφωνίες των ποδοσφαιρικών οµάδων µε την ΑΤΗΚ και την LTV.  

 6.3.2  ∆ικαιώµατα µετάδοσης αγώνων UEFA 

(Α) Παραχώρηση ∆ικαιωµάτων από UEFA 

Η UEFA (Union des Associations Europeennes de Football - Ένωση Ευρωπαϊκών 

Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών) αποτελεί τη µεγαλύτερη ποδοσφαιρική οµοσπονδία 

στην Ευρώπη η οποία διοργανώνει, µεταξύ άλλων, (α) το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα 

Ποδοσφαίρου (EURO) όπου συµµετάσχουν οι εθνικές οµάδες κάθε ευρωπαϊκής 

χώρας26, (β) το UEFA Champions League όπου συµµετέχουν οι εθνικές 

πρωταθλήτριες οµάδες και αναλόγως των βαθµολογιών των χωρών δύνανται να 

συµµετέχουν και άλλες εθνικές οµάδες27, (γ) το UEFA Europa League (µέχρι το 2009 

                                                             
26 http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_European_Championship  
27 Αναφορικά µε το UEFA Champions League αναφέρεται σε γνωστή ιστοσελίδα ότι: «Τhe competition 
attracts an extensive television audience, not just in Europe, but throughout the world. The final of the 
tournament has been, in recent years, one of the most-watched annual sporting events in the world. 
With an estimated audience of 109 million people, the 2009 Champions League final surpassed that 
year's Super Bowl (106 million viewers), for the first time.» 
http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Champions_League και 
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/europe/8490351.stm  
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διεξαγόταν µε την ονοµασία UEFA Cup)28, και (δ) το UEFA Super Cup το οποίο είναι 

ένας τελικός µεταξύ των νικητών του UEFA Champions League και του UEFA 

Europa League29.  

Σε ό,τι αφορά την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων από την UEFA, η 

Επιτροπή σηµειώνει  ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε σχετική Απόφασή της 

ηµεροµηνίας 23 Ιουλίου 2003 αποφάσισε ότι η UEFA έχει το αποκλειστικό δικαίωµα 

να διαθέτει τα δικαιώµατα µετάδοσης των αγώνων της διοργάνωσης, νοουµένου ότι 

τα διαθέτει µε τη µέθοδο προκήρυξης προσφορών, περιορίζει το χρόνο 

παραχώρησης των δικαιωµάτων σε τρία χρόνια και δηµιουργεί πακέτα αγώνων, έτσι 

ώστε να υπάρχουν πέραν του ενός καναλιού µετάδοσης των αγώνων30. Σε συνέχεια 

της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βάσει συµφωνίας για την πώληση 

των τηλεοπτικών δικαιωµάτων του UEFA Champions League ως αυτή εγκρίθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή31,  η UEFA στο έγγραφο προσφορών που κυκλοφόρησε 

στις 18 Φεβρουαρίου 2009 καθόρισε τρία πακέτα (Package A1, A2 και B) αγώνων σε 

σχέση µε την παραχώρηση δικαιωµάτων στην Κύπρο των αγώνων του Champions 

League. 

 (Β) ∆ικαίωµα µετάδοσης αγώνων UEFA από τα κυπριακά τηλεοπτικά 

κανάλια την περίοδο 2009 έως 2010  

Τα δικαιώµατα των Πακέτων Α1 και Α2 του UEFA Champions League για την 

περίοδο 2009-2012 είχε εξασφαλίσει το Sigma (σε συνεργασία µε την Primetel), ενώ 

τα δικαιώµατα του Πακέτου Β είχε εξασφαλίσει η ΑΤΗΚ32.  

Τα δικαιώµατα του UEFA Europa League κατά την περίοδο 2009-2012 εξασφάλισαν 

το Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου (CyBC) και η ATHK33. 

Το Sigma Radio TV Public Ltd (στο εξής το «Sigma») είχε εξασφαλίσει για τις 

ποδοσφαιρικές περιόδους 2006-2007 µέχρι και 2008-2009 τα δικαιώµατα προβολής 

                                                             
28 http://en.wikipedia.org/wiki/UEFA_Europa_League  
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Uefa_super_cup  
30 2003/778/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, σχετικά µε διαδικασία κατ' εφαρµογή 
του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συµφωνίας για τον ΕΟΧ [COMP/C.2-37.398 — 
Κοινή πώληση των αποκλειστικών δικαιωµάτων µετάδοσης των αγώνων του κυπέλλου πρωταθλητριών 
της ευρωπαϊκής ένωσης ποδοσφαίρου (ΟΥΕΦΑ)] (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.) 
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 2627] Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 291 της 08/11/2003 σ. 0025 
- 0055 
31 http://www.uefa.com/newsfiles/25624.pdf, ηµεροµηνία τελευταίας πρόσβασης 5/8/2014. 
32 http://www.sportspromedia.com/news/uefa_allocate_champions_league_broadcast_rights_in_ 
cyprus/ 
33 http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Competitions/UEFACup_/67/58/75/675875_ 
DOWNLOAD.pdf 
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όλων των αγώνων της διοργάνωσης UEFA Champions League. Για τις 

ποδοσφαιρικές περιόδους 2008-2010 µέχρι και 2011-2012 είχε εξασφαλίσει την 

προβολή ενός αγώνα για κάθε αγωνιστική µέρα της ίδιας διοργάνωσης. Η εταιρεία 

Sigma είχε συνάψει δύο διαφορετικές συµφωνίες µε την Primetel αναφορικά µε τη 

µετάδοση των αγώνων UEFA Champions League, µία κατά το 2006 και µία κατά το 

2009. Σύµφωνα µε το σχετικό Ιδιωτικό Συµφωνητικό {…} µεταξύ Sigma και Primetel, 

το Sigma είχε συµβληθεί µε την UEFA µε αντικείµενο την εξασφάλιση των 

δικαιωµάτων τηλεοπτικής και/ ή διαδικτυακής και/ ή συνδροµητικής (Pay TV) 

µετάδοσης και/ ή αναµετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων του Πρωταθλήµατος 

Πρωταθλητριών Ευρώπης (UEFA Champions League) και θα δηµιουργούσε κανάλια 

για τη µετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων για τις περιόδους {…} οι οποίοι 

ανέρχονται στους {…} αγώνες. {…}  

Επίσης, το Sigma εξασφάλισε τα δικαιώµατα µετάδοσης των αγώνων UEFA  

Champions League και UEFA Super Cup (Πακέτο Α) για τα έτη 2009-2012 και 

συγκεκριµένα για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. 

Για τις ποδοσφαιρικές περιόδους {…} µέχρι και {…}, {…}. Για τη µετάδοση των 

αγώνων από την Primetel {…}. Σύµφωνα µε τον όρο 3 της Συµφωνίας {…}. Σύµφωνα 

µε τον όρο 4.3 της Συµφωνίας {…}.  

Τα κανάλια Sigma Sports 1&2 άρχισαν λειτουργία τον Αύγουστο του 2006 και 

λειτουργούσαν σε συνδροµητική βάση στις πλατφόρµες της NOVA Cyprus και της 

Primetel. Σηµειώνεται ότι τα κανάλια Sigma Sports 1 & 2 δεν υφίστανται πλέον, και 

έχουν τερµατίσει τη λειτουργία τους από το 2009. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι όταν τα 

εν λόγω κανάλια ήταν σε λειτουργία το µόνο πρόγραµµα που προβαλλόταν σε αυτά 

ήταν αγώνες του UEFA Champions League, ζωντανοί και µαγνητοσκοπηµένοι. Τα 

δύο κανάλια δεν λειτουργούσαν αυτοτελώς στη βάση συνδροµητών αλλά µέσω 

άλλων πλατφόρµων. 

Η NOVA CYPRUS µετέδιδε αποκλειστικά µέσω των δύο καναλιών Sigma Sports 1 & 

2 ζωντανά δύο αγώνες της διοργάνωσης UEFA Champions League εβδοµαδιαίως 

για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 2006-2007 µέχρι και 2008-2009. Για τις ίδιες 

ποδοσφαιρικές περιόδους η εταιρεία Primetel φιλοξενούσε στην πλατφόρµα της τα 

δύο κανάλια Sigma Sports 1 & 2 στα οποία προβάλλονταν οπτικογραφηµένοι όλοι οι 

αγώνες του UEFA Champions League.  
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6.4 Ιστορικό αναφορικά µε την παραχώρηση του δικαιώµατος 

αναµετάδοσης των αγώνων UEFA 

6.4.1. Πραγµατικά Περιστατικά 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι οι ισχυρισµοί που περιέχονται στην  καταγγελία της 

Primetel σχετικά µε την άρνηση παροχής περιεχοµένου από µέρους της ΑΤΗΚ 

επικεντρώνονται στο αθλητικό περιεχόµενο. Επί τούτου, η Επιτροπή σηµείωσε ότι  

σύµφωνα µε τα στοιχεία της καταγγελίας το µόνο περιεχόµενο που έχει ζητήσει η 

Primetel από την ΑΤΗΚ για µετάδοση/ αναµετάδοση είναι το αθλητικό περιεχόµενο, 

τα δικαιώµατα του οποίου κατείχε η ΑΤΗΚ.  

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας καταγγελίας, µελέτησε ενδελεχώς 

την αλληλογραφία των µερών σε σχέση µε αυτό το θέµα, η οποία αφορά γεγονότα 

που έλαβαν χώρα από το  2006 έως το 2009, και η οποία παρατίθεται πιο κάτω. 

• Η Primetel σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 27 Σεπτεµβρίου 2006 και 

υπενθυµητική επιστολή της ηµεροµηνίας 20 Νοεµβρίου 2006, δήλωσε το 

ενδιαφέρον της για πρόσβαση και µετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων, 

των οποίων η ΑΤΗΚ είχε τα αποκλειστικά δικαιώµατα µετάδοσης. Σε 

απάντησή της µε ηµεροµηνία 16 Νοεµβρίου 2006, η ΑΤΗΚ ανέφερε ότι δεν 

µπορεί να εξετάσει το αίτηµα της Primetel επειδή δεν διαθέτει δικαιώµατα 

µεταπώλησης των ποδοσφαιρικών αγώνων τους οποίους µεταδίδει η 

miVision34.  

• Η Primetel σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 7 ∆εκεµβρίου 2006 διευκρίνισε ό,τι 

το αίτηµά της δεν αφορούσε µεταπώληση δικαιωµάτων ποδοσφαιρικών 

αγώνων, αλλά αναµετάδοση του αθλητικού περιεχοµένου της πλατφόρµας 

Cytavision µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας της Primetel, όπως γινόταν µε τα 

κανάλια LTV και ALFA, και δήλωσε τη διάθεσή της για συµπερίληψη του 

λογότυπου της Cytavision κατά τη µετάδοση του αθλητικού περιεχοµένου 

αυτού. Σε απαντητική επιστολή της µε ηµεροµηνία 9 Ιανουαρίου 2007, η 

ΑΤΗΚ ενηµέρωσε την Primetel ότι δεν είναι πωλητής ή µεταπωλητής 

προγραµµάτων οποιουδήποτε περιεχοµένου.  

• Η Primetel, σε νέα επιστολή της ηµεροµηνίας 17 Ιανουαρίου 2007, επανέλαβε 

ότι αυτό που ζητά είναι αναµετάδοση και όχι µεταπώληση δικαιωµάτων 

σηµειώνοντας ότι: «κάτι τέτοιο θα βοηθούσε στην εξάλειψη αποκλειστικών 

                                                             
34 Επισηµαίνεται ότι το εµπορικό όνοµα miVision άλλαξε σε Cytavision και ως εκ τούτου για σκοπούς 
της παρούσας θα γίνεται αναφορά σε Cytavision. 
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δικαιωµάτων και θα ευνοούσε τη δηµιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

στην εν λόγω αγορά», ενώ η ΑΤΗΚ µε επιστολή ηµεροµηνίας 31 Ιανουαρίου 

2007 επανέλαβε τη θέση της ως η επιστολή ηµεροµηνίας 9 Ιανουαρίου 2007, 

ως λόγο για µη ικανοποίηση του αιτήµατος της Primetel.  

• Στις 22 Ιουλίου 2008, η Primetel µε επιστολή της προς την ΑΤΗΚ, ζήτησε 

αναµετάδοση του αθλητικού περιεχοµένου, τα δικαιώµατα του οποίου κατείχε 

η ΑΤΗΚ, ως το τέλος του 2009 παίρνοντας απάντηση από την ΑΤΗΚ, µε 

επιστολή της µε ηµεροµηνία 1 Αυγούστου 2008, ότι δεν είναι πωλητής ή 

µεταπωλητής προγραµµάτων οποιουδήποτε περιεχοµένου και για αυτό το 

λόγο το αίτηµά της Primetel δεν µπορεί να εξεταστεί. 

• Η Primetel, µε νέα επιστολή της µε ηµεροµηνία 20 Μαΐου 2009, ζήτησε 

συγκεκριµένα την αναµετάδοση των αγώνων UEFA Champions League 

(Πακέτο Β) και UEFA Europa League (Πακέτο Β), τα δικαιώµατα των οποίων 

κατείχε η ΑΤΗΚ, αίτηµα το οποίο επανέλαβε µε επιστολή της µε ηµεροµηνία 

17 Ιουνίου 2009. Η Primetel ανέφερε στις επιστολές της ότι εφόσον οι 

ποδοσφαιρικοί αγώνες και των δύο οργανώσεων θα διατίθενται και στην 

πλατφόρµα «Live Streaming» της Cytanet στο διαδίκτυο, ενώ φάσεις και 

τέρµατα θα διατίθενται στην πλατφόρµα «Vodafone Live» στην κινητή 

τηλεφωνία, θα πρέπει να παραχωρηθεί δικαίωµα ταυτόχρονης προβολής µε 

την πλατφόρµα CytaVision και στην Primetel για σκοπούς υγιούς 

ανταγωνισµού και προστασίας των συµφερόντων τους, αφού οι αγώνες 

αποτελούν περιεχόµενο υψηλής στάθµης και είναι αγώνες υψηλής 

ακροαµατικότητας. Η απαντητική επιστολή από την ΑΤΗΚ µε ηµεροµηνία 26 

Ιουνίου 2009 αναφέρει ότι το αίτηµα της Primetel δεν ήταν δυνατόν να 

ικανοποιηθεί. 

Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία και δεδοµένα, διαπίστωσε ότι η 

Primetel κατά τις χρονολογίες 2006-2008 ζητούσε το αθλητικό περιεχόµενο του 

οποίου τα δικαιώµατα κατείχε η ΑΤΗΚ κατά τις χρονολογίες 2006-200935, ενώ το 

2009 ζητούσε τους αγώνες UEFA Champions League (Πακέτο Β) και UEFA 

Europa League (Πακέτο Β) των οποίων τα δικαιώµατα κατείχε η ΑΤΗΚ για τη 

χρονική περίοδο 2009-2012.  

                                                             
35 Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε επιστολές ηµ. 27/9/2006, 20/11/2006, 7/12/2006 η Primetel ζητούσε 
από την ΑΤΗΚ τη µετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων των οποίων η ΑΤΗΚ έχει τα αποκλειστικά 
δικαιώµατα µετάδοσης. Σε επιστολή ηµεροµηνίας 17/1/2007, η οποία αποστάληκε από τη Primetel στην 
ΑΤΗΚ σε συνέχεια της επιστολής ηµ. 7/12/2006, η Primetel αναφέρεται στο αθλητικό ποδοσφαιρικό 
περιεχόµενο της Cytavision. 
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Τα δικαιώµατα µετάδοσης αθλητικού περιεχοµένου που κατείχε η ATHK και τα 

οποία δεν παραχώρησε στην Primetel, η οποία τα ζητούσε για αναµετάδοση, 

έχουν ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ∆ικαιώµατα µετάδοσης αθλητικού περιεχοµένου ΑΤΗΚ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Χρονολογίες 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ-αποκλειστικά  

ΚΟΠ – Πακέτα  2005-2007 

Απόλλων 2005-2010 

Πέγεια 2007-2010 

ΑΕΚ Λάρνακας 2007-2016 

ΕΝΠ 2007-2016 

∆ΟΞΑ Κατωκοπιάς 2007-2016 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2010-2016 

Ατρόµητος Γεροσκήπου 2008-2016 

ΟΘΕΛΛΟΣ Αθηαίνου 2009-2013 

ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου 2008-2013 

ΠΑΕΕΚ 2008-2013 

ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σωτήρας 2010-2013 

ΑΣΙΛ 2008-2013 

Αγ. Νάπα 2008-2013 

ΜΕΑΠ 2008-2013 

ΘΟΙ Λακ. 2008-2013 

Εθνικός Άσσιας 2008-2013 

Φρέναρος 2009-2013 

ΑΕΛ 2013-2016 

Α.Ε. Πάφου 2013-2016 

ΑΡΗΣ Λεµεσού 2013-2016 

Εθνικός Άχνας 2013-2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Σε συνεργασία µε ΡΙΚ 2004-2016 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ - αποκλειστικά 2008-2009 

UEFA UCL/ UEL - αποκλειστικά 2009-2012 

Carling Cup (Αγγλίας) - αποκλειστικά 2006-2012 

Βελγικό Πρωτάθληµα - αποκλειστικά 2008-2011 
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Αυστριακό Πρωτάθληµα - αποκλειστικά 2008-2010 

League Cup Γαλλίας - αποκλειστικά 2010-2012 

Τελικός Κυπέλλου & Super Cup Ισπανίας - 

αποκλειστικά 

2010-2012 

Κυπριακό Γυναικείο Πρωτάθληµα - αποκλειστικά 2008-2013 

Επί του πιο πάνω ζητήµατος, η Επιτροπή µελέτησε τις Συµφωνίες που έχουν 

υπογραφεί µεταξύ της ΑΤΗΚ και τρίτων µερών που κατείχαν τα δικαιώµατα 

µετάδοσης αθλητικού περιεχοµένου, σηµειώνοντας σηµαντικούς όρους των εν λόγω 

συµφωνιών: 

• Συµφωνίες µεταξύ ΑΤΗΚ και ΚΟΠ 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι µε τη Συµφωνία µεταξύ της Κυπριακής Οµοσπονδίας 

Ποδοσφαίρου και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, µε ηµεροµηνία {…} η ΚΟΠ 

παραχώρησε στην ΑΤΗΚ «{…}. Με την εν λόγω συµφωνία η ΚΟΠ κατακύρωσε την 

προσφορά για την αγορά του δικαιώµατος απευθείας µετάδοσης αγώνων 

Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήµατος Α Κατηγορίας Κύπρου για την ηµέρα Σάββατο και ή 

ώρα 17:00 (Πακέτο Β) στην ΑΤΗΚ.  

Ακολούθως, µε τη Συµφωνία µεταξύ της ΚΟΠ και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου, µε ηµεροµηνία {…}, η ΚΟΠ παραχώρησε στην ΑΤΗΚ {…}. Η ισχύ της 

συµφωνίας καλύπτει τις ποδοσφαιρικές περιόδους {…}. ∆υνάµει της εν λόγω 

σύµβασης, η ΑΤΗΚ {…}.  

• Συµφωνίες µε Ποδοσφαιρικές Οµάδες 

Η Επιτροπή σηµείωσε τις συµφωνίες που είχαν υπογραφεί µεταξύ της ΑΤΗΚ και 

οµάδων Κυπριακού ποδοσφαίρου, επισηµαίνοντας ότι σε πολλές από αυτές τις 

συµφωνίες, {…}. Η Επιτροπή σηµείωσε επίσης ότι κάποιες από τις πιο κάτω 

συµφωνίες δίνουν δικαίωµα ανανέωσης {…}. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Συµφωνίες ΑΤΗΚ µε κυπριακές οµάδες ποδοσφαίρου 

ΟΜΑ∆Α Ηµεροµηνία 
Συµφωνίας 

Ποδοσφαιρικές περιόδοι36 

Απόλλων Ποδόσφαιρο 
(∆ηµόσια) Λτδ 

{…} 2007-2008, 2008-2009 και 2009-
2010 

ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας {…} 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 

                                                             
36 Σηµειώνεται ότι οι συµφωνίες ίσχυαν από την ηµεροµηνία υπογραφής τους και για τις ποδοσφαιρικές 
περιόδους που αναγράφονται στον πίνακα. 
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ΑΕΚ Λάρνακας {…} 2010-2011, 2011-2012 και 2012-
2013 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

∆όξα Θοι Κατωκοπίας {…} 2010-2011, 2011-2012 και 2012-
2013 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

Αθλητικό Πολιτιστικό 
Σωµατείο «Ατρόµητος» 

{…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

ΑΣΙΛ Λύσης {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

ΜΕΑΟ Πέρα Χωρίο Νήσου {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

Σωµατείο ΠΑΕΕΚ {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

Αθλητικό Όµιλο Αγίας Νάπας {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

Σωµατείο Ονήσιλου Σωτήρας {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

Εθνικού Άσσιας {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

Ένωσης Νέων Θοι 
Λακατάµειας 

{…} περιόδους 2008-2009, 2009-2010, 
2010-2011, 2011-2012 και 2012-
2013 

Αθλητικού Σωµατείου «Νέα 
Σαλαµίνα Αµµοχώστου» 

{…}  

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

Ένωσης Νέων Παραλιµνίων {…} 2007-2008, 2008-2009 και 2009-
2010 

{…} 2010-2011, 2011-2012 και 2012-
2013 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

Οµόνοιας Αραδίππου {…} 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 
2011-2012 και 2012-2013 

Οθέλλου Αθηαίνου {…} 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
και 2012-2013 

Φρέναρος FC 200 {…} 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
και 2012-2013 

Αθλητικού Σωµατείου 
«Εθνικού Άχνας», 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

Αθλητικού Σωµατείου 
«Α.Ε.Πάφου» 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

Αθλητικού Σωµατείου 
«Αθλητική Ένωση Λεµεσού» 
(ΑΕΛ) 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 

Αθλητικού Μουσικού 
Μορφωτικού Συλλόγου «Άρη 
Λεµεσού» 

{…} 2013-2014, 2014-2015 και 2015-
2016 
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Σηµειώνεται ότι τα δικαιώµατα µετάδοσης που παραχωρήθηκαν στην ΑΤΗΚ βάσει 

όλων αυτών των συµφωνιών είναι αποκλειστικά, υπό την έννοια ότι το σωµατείο/ 

οµάδα δεν µπορούσε να τα πωλήσει σε κάποιο τρίτο, όµως: «το σωµατείο/ οµάδα 

µπορεί περιστασιακά να επιτρέψει την επ’ αµοιβή ή άλλως πως την τηλεοπτική λήψη/ 

µετάδοση οπτικογραφηµένων στιγµιότυπων εντός έδρας αγώνα από άλλο τηλεοπτικό 

σταθµό µε σκοπό την ειδησεογραφική µετάδοση σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία και κανονισµούς, σύµφωνα µε τον όρο 3.3». Επιπρόσθετα, σηµειώνεται 

ότι όλες οι συµφωνίες που είχαν υπογραφεί µεταξύ των πιο πάνω οµάδων και την 

ΑΤΗΚ περιλαµβάνουν τον όρο 2.3, ο οποίος αναφέρει ότι: «Η ΑΤΗΚ θα µπορεί να 

δίδει δικαίωµα επ’ αµοιβή ή διαφορετικά σε τρίτους, ζωντανής µετάδοσης των ως άνω 

αγώνων ή δηµιουργίας προγράµµατος µε οπτικογραφηµένα στιγµιότυπα ή/ και 

µετάδοσης ολόκληρου του αγώνα». 

• Συµφωνίες µε UEFA 

Όπως έχει σηµειωθεί, η ΑΤΗΚ περί το 2009 είχε προχωρήσει στη σύναψη δύο 

συµφωνιών µε την UEFA, ως αποτέλεσµα της κατακύρωσης των προσφορών υπέρ 

της.  

Η πρώτη Συµφωνία, µε ηµεροµηνία {…} αφορούσε την αγορά των τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων του Πακέτου Β της διοργάνωσης UEFA Europa League για τις 

ποδοσφαιρικές περιόδους 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012, για τη ζωντανή 

τηλεοπτική {…}. 

Η δεύτερη Συµφωνία, µε ηµεροµηνία {…} αφορούσε την αγορά των τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων του Πακέτου B της διοργάνωσης UEFA Champions League και UEFA 

Super Cup για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 

για τη ζωντανή τηλεοπτική µετάδοση των αγώνων που περιέχονται στο Πακέτο αυτό 

µέσω των καναλιών της ΑΤΗΚ, {…}. Η διαδικασία πώλησης των τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων έγινε σύµφωνα µε το έγγραφο ‘Invitation to submit Offers UEFA Europa 

League 2009-2012’ και το έγγραφο ‘Invitation to submit Offers UEFA Champions 

League and UEFA Super Cup 2009-2012’37. 

Με βάση του όρους παροχής του Πακέτου Β (Package B-other live matches) 

αναφορικά µε τους αγώνες του UEFA Europa League 2009-2012: 

                                                             
37 Βλέπε,  Invitation to Submit Offers, UEFA Europa League 2009-2012 Media Rights, σελ 4. 
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“Exclusive live coverage of all matches other than the match chosen by the first 

choice rights. 

{…} 

6.5 Γεγονότα που αφορούν τον ισχυρισµό της Primetel αναφορικά µε τη 

∆ιακριτική Μεταχείριση από µέρους της ΑΤΗΚ  

Η Primetel ισχυρίζεται ότι η ΑΤΗΚ προέβη σε διακριτική µεταχείριση καθότι διέθετε 

στη δική της πλατφόρµα περιεχόµενο υψηλής στάθµης το οποίο δεν προσέφερε στη 

Primetel, θέτοντας έτσι τη Primetel σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση. 

Επιπρόσθετα, η Primetel ισχυρίζεται ότι η ΑΤΗΚ, σε συµφωνία µε τη LTV, επέβαλε 

απαχθείς όρους στη Primetel για τη παροχή καναλιών και περιεχοµένου υψηλής 

στάθµης και ενώ φαινοµενικά η παροχή αυτή γίνεται στη βάση ίσης τιµολόγησης, 

ουσιαστικά λόγω της συνεργασίας µεταξύ ΑΤΗΚ και LTV, η ΑΤΗΚ επωφελείτο µε 

άλλους τρόπους ώστε τελικά να υπάρχει άνιση µεταχείριση εις βάρος της Primetel 

προς παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου. 

Σε σχέση µε τους εν λόγω ισχυρισµούς, η Επιτροπή εν πρώτοις σηµειώνει ότι οι 

αγώνες UEFA διατίθεντο στην πλατφόρµα «Live Streaming» της Cytanet στο 

διαδίκτυο, ενώ φάσεις και τέρµατα διατίθεντο στην πλατφόρµα «Vodafone Live» στην 

κινητή τηλεφωνία εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχετο στην ΑΤΗΚ µέσω των 

συµφωνιών που είχε υπογράψει µε την UEFA.  

Επίσης, το περιεχόµενο του UEFA Champions League που εξασφάλισε η Primetel 

µέσω της συµφωνίας που είχε συνάψει µε το Sigma και µετέδιδε στην πλατφόρµα 

της, µεταδίδετο και µέσω της υπηρεσίας της Primetel «Primetel Live Streaming» 

µέσω του διαδικτύου µε χρέωση ανά προβολή, κάτι που προνοείτο και από τη 

συµφωνία µε την UEFA. 

6.6  Συνεργασία ΑΤΗΚ – LTV 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι στις 4 Αυγούστου 2006, οι συµφωνίες µεταξύ ΑΤΗΚ και 

LTV οι οποίες προνοούσαν αποκλειστική µετάδοση των καναλιών της LTV από την 

ΑΤΗΚ, ρήτρες µη ανταγωνισµού, κοινή ιδιοκτησία βάσεων δεδοµένων συνδροµητών 

κ.ο.κ. εξετάστηκαν στα πλαίσια αυτεπάγγελτης έρευνας από την Επιτροπή και 

κρίθηκαν ως αντίθετες προς το δίκαιο του ανταγωνισµού. Η απόφαση της Επιτροπής 

ακυρώθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο στην Υπόθ. 1984/06 λόγω παράνοµης 
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συγκρότησης της Επιτροπής και από τότε µέχρι τη στιγµή που η LTV έπαυσε τις 

δραστηριότητες της, τα κανάλια της LTV παρέχονταν χονδρικώς σε όλους τους 

πάροχους συνδροµητικής τηλεόρασης έναντι τιµήµατος σε πλήρη συµµόρφωση µε 

το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. 

Η ΑΤΗΚ είχε υποβάλει αίτηση για αρνητική πιστοποίηση ή και ατοµική εξαίρεση 

αναφορικά µε το Συµφωνητικό Έγγραφο ∆ιανοµής Καναλιού ηµεροµηνίας 22 Ιουνίου 

2006 µεταξύ ΑΤΗΚ και LTV (η πρώτη συµφωνία) και αναφορικά µε τη Συµφωνία 

∆ηµιουργίας Σύνθεσης και Παροχής Τηλεοπτικού Περιεχοµένου ηµεροµηνίας 22 

Ιουνίου 2006 µεταξύ ΑΤΗΚ και LTV (η δεύτερη συµφωνία) (Αρ.Φακ.8.13.02.6). 

Σύµφωνα µε απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3 Απριλίου 2007, κρίθηκε ότι η 

πρώτη συµφωνία η οποία αφορούσε τη διανοµή του καναλιού LTV δεν αντίκειται στο 

δίκαιο του ανταγωνισµού, ενώ η δεύτερη συµφωνία για αποκλειστική δηµιουργία, 

σύνθεση και παροχή τηλεοπτικού περιεχοµένου από την LTV για την ΑΤΗΚ, η οποία 

παρείχε ρήτρες αποκλειστικότητας, βρισκόταν σε αντίθεση µε τις αρχές του 

ανταγωνισµού.  

Επί του ισχυρισµού κοινής δράσης και στρατηγικής των καταγγελλοµένων, η 

Επιτροπή εξέτασε τις Συµφωνίες που έχουν υπογραφεί µεταξύ της ΑΤΗΚ και της 

LTV, σηµειώνοντας πιο κάτω σηµαντικούς όρους αυτών: 

Με τη συµφωνία µεταξύ Lumiere TV Public Company Ltd, της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδροµιών Λευκωσίας (στο εξής η 

«ΛΙΛ»),  {…}. 

Σε αντάλλαγµα της παραχώρησης από την LTV στην ΑΤΗΚ {…}. 

Παρόµοιες συµφωνίες µε την LTV και τη ΛΙΛ έχουν/ είχαν συνάψει και άλλοι πάροχοι 

συνδροµητικής τηλεόρασης όπως η Primetel και η Athina Sat. 

Με το Συµφωνητικό Έγγραφο διανοµής Καναλιού ΑΛΦΑ, {…} η Ραδιοτηλεοπτική 

Εταιρεία ΑΛΦΑ Λτδ (στο εξής η «ΑΛΦΑ») γνωστοποίησε στην {…}.  

Σε αντάλλαγµα της παραχώρησης {…}. 

Παρόµοιες συµφωνίες είχαν συναφθεί µεταξύ LTV και ΑΛΦΑ και τρίτων παρόχων 

όπως η Primetel, η Cablenet Communication Systems Ltd (στο εξής η «Cablenet»), η 

NOVA CYPRUS και η Athina Sat. 
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Με το Συµφωνητικό έγγραφο ∆ιανοµής του Καναλιού LTV, {…}. 

Σε αντάλλαγµα της παραχώρησης {…}.  

Σύµφωνα µε τον όρο 24(2)(β): {…}. 

Παρόµοιες συµφωνίες είχαν συναφθεί µεταξύ LTV και τρίτων παρόχων όπως η 

Primetel, η Cablenet και η Athina Sat. 

Με το συµφωνητικό έγγραφο Παροχής Τηλεοπτικών ∆ικαιωµάτων σε Τηλεοπτικά 

Κανάλια, µε ηµεροµηνία 6 Οκτωβρίου 2007, η LTV γνωστοποιούσε στην ΑΤΗΚ ότι 

είναι σε θέση να συνθέτει, προετοιµάζει και παρέχει στην ΑΤHΚ για διανοµή µέσω 

xDSL στην υπηρεσία Cytavision Νέα Κανάλια για τη διάρκεια της Συµφωνίας. Το 

παραχωρηµένο δικαίωµα στην ΑΤΗΚ δεν είναι αποκλειστικό. Η συµφωνία έχει ισχύ 

από την {…}. 

Τα Νέα κανάλια περιλάµβαναν τα  LTV2, LTV3, LTVSports1 και LTVSports2. Η 

κατανοµή του περιεχόµενου των Νέων Καναλιών {…} για τη σύνθεση των Νέων 

Καναλιών. 

{…}. Σύµφωνα µε όρο της συµφωνίας, η LTV δικαιούτο όπως παρέχει τα Νέα 

Κανάλια για διανοµή µέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου µετάδοσης νοουµένου ότι, 

(i) θα ήταν πάντοτε σε κωδικοποιηµένη µορφή και σε συνδροµητική βάση και (ii) οι 

συµβατικοί, εµπορικοί και οικονοµικοί όροι παροχής του δεν θα ήταν ευνοϊκότεροι για 

τον αντισυµβαλλόµενο της LTV από τους όρους της παρούσης για τον Αδειούχο. 

Παρόµοιες συµφωνίες είχαν συναφθεί µεταξύ LTV και τρίτων παρόχων όπως η 

Primetel. 

Η Συµφωνία {…} µεταξύ της ATHK και LTV {…}. 

{…} 

Η Συµφωνία ηµεροµηνίας {…} µεταξύ της ATHK και LTV για εξασφάλιση 

δικαιωµάτων ζωντανής µετάδοσης αφορούσε µέρος του αθλητικού περιεχοµένου για 

το οποίο κατέχει τα δικαιώµατα η LTV και για το οποίο έχει δικαίωµα µεταπώλησης 

για την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
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{…} 

6.7. Γεγονότα που αφορούν τον ισχυρισµό της Primetel αναφορικά µε 

ελάχιστες εγγυήσεις  

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ισχυρισµός παραβίασης του Νόµου µέσω της επιβολής 

των ελάχιστων εγγυήσεων (ο ελάχιστος αριθµός συνδροµητών) προωθείται από την 

Primetel τόσο ως αποτέλεσµα της ισχυριζόµενης σύµπραξης µεταξύ ATHK και LTV 

(Άρθρο 3 του Νόµου) όσο και ως αποτέλεσµα της ισχυριζόµενης καταχρηστικής  

εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από την LTV (Άρθρο 6(1) του Νόµου). Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή συνάγει ότι η συµπεριφορά που κατ’ ισχυρισµόν παραβιάζει το 

Νόµο είναι κατ’ ουσία η ίδια, ήτοι η επιβολή ελάχιστου αριθµού συνδροµητών. Η 

διαφορά που προκύπτει έγκειται στο γεγονός ότι η Primetel ισχυρίζεται ότι η 

παράβαση του Νόµου προκύπτει τόσο ως αποτέλεσµα της σύµπραξης ΑΤΗΚ-LTV, 

όσο και ως αποτέλεσµα της µεµονωµένης συµπεριφοράς της LTV ως εταιρεία 

κατέχουσα δεσπόζουσα θέση.  

Υπό το φως αυτής της διαπίστωσης, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οποιεσδήποτε 

αναφορές σχετίζονται µε τις ελάχιστες εγγυήσεις αφορούν και τους δύο ισχυρισµούς 

της Primetel. 

Η LTV ως πάροχος καναλιών συνδροµητικής τηλεόρασης προέβη στη σύναψη 

συµφωνιών µε όλους τους παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης. Οι εν λόγω 

συµφωνίες αφορούσαν το κανάλι LTV ή και τα κανάλια LTV /Άλφα ή/ και το 

ιπποδροµικό κανάλι ή και τα νέα κανάλια. 

Ο όρος των ελάχιστων εγγυήσεων αποτελεί µέρος και των δύο συµφωνιών οι οποίες 

είχαν υπογραφεί µεταξύ Primetel – LTV, ήτοι το Συµφωνητικό Έγγραφο Παροχής 

Τηλεοπτικών ∆ικαιωµάτων σε Τηλεοπτικά Κανάλια Αριθµός {…}, µε ηµεροµηνία {…} 

και το Συµφωνητικό έγγραφο ∆ιανοµής Καναλιού LTV Αρ. {…} ηµεροµηνίας {…}. 

(α) Συµφωνητικό Έγγραφο ∆ιανοµής Καναλιού LTV Αρ. {…} ηµεροµηνίας {…} 

µεταξύ Primetel και LTV 

Με την εν λόγω συµφωνία η LTV ως ιδιοκτήτης του Καναλιού LTV γνωστοποιούσε 

ότι ήταν σε θέση να συνθέτει, προετοιµάζει και παρέχει στην Primetel για διανοµή 

µέσω xDSL στην υπηρεσία Primetv το κανάλι LTV για τη διάρκεια της Συµφωνίας. Το 

παραχωρούµενο δικαίωµα δεν ήταν αποκλειστικό. Η περίοδος της συµφωνίας ήταν 

{…}. Επισηµαίνεται ότι, η συµφωνία τερµατίστηκε από την LTV. 
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Η LTV µε την εν λόγω συµφωνία δεσµεύτηκε ότι {…}. 

Σε ότι αφορά τη σύνθεση αθλητικών προγραµµάτων, η LTV δεσµεύτηκε {…}. 

Σύµφωνα µε τον όρο {…} της Συµφωνίας, η Primetel δήλωνε ότι αντιλαµβάνεται ότι 

για να εξασφαλίσει το δικαίωµα που παρέχεται από τον όρο {…} θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ένα ελάχιστο αριθµό συνδροµητών όπως αναφέρεται στο {…} και 

δεσµευόταν {…}. 

Σύµφωνα µε τον όρο {…} της Συµφωνίας, η LTV δικαιούτο όπως {…}. Επισηµαίνεται 

ότι χρονικά είχε υπογραφεί πρώτα η συµφωνία µε την ΑΤΗΚ και µετά η συµφωνία µε 

την Primetel και άλλους παρόχους. 

Σε αντάλλαγµα της παραχώρησης από την LTV στην Primetel των υπό αναφορά 

δικαιωµάτων, η Primetel συµφώνησε να πληρώνει στην LTV {…}: {…} 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ελάχιστος αριθµός συνδροµητών για τα έτη 2009-2016 

Έτος Αριθµός συνδροµητών 

2009 {…} 

2010 {…} 

2011 {…} 

2012 {…} 

2013 {…} 

2014 {…} 

2015 {…} 

2016 {…} 

 

(β) Συµφωνητικό έγγραφο Παροχής Τηλεοπτικών ∆ικαιωµάτων σε Τηλεοπτικά 

Κανάλια Αριθµός {…}, µε ηµεροµηνία {…} 

Με την εν λόγω συµφωνία η LTV γνωστοποιούσε στην Primetel ότι είναι σε θέση να 

συνθέτει, προετοιµάζει και παρέχει στην Primetel για διανοµή µέσω xDSL στην 

υπηρεσία Primetv Νέα Κανάλια (LTV2, LTV3, LTV Sports 1, LTV Sports 2) για τη 

διάρκεια της Συµφωνίας. Το παραχωρηµένο δικαίωµα δεν ήταν αποκλειστικό. Η 

συµφωνία είχε ισχύ από την {…}. Επισηµαίνεται ότι η συµφωνία τερµατίστηκε από 

την LTV. 
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Σύµφωνα µε τον όρο {…} της Συµφωνίας, η Primetel δήλωσε ότι αντιλαµβανόταν ότι 

για να εξασφαλίσει τα Νέα Κανάλια θα έπρεπε να εξασφαλίζει ένα ελάχιστο αριθµό 

συνδροµητών για τα νέα κανάλια όπως αναφέρεται {…}. 

Σύµφωνα µε τον όρο {…} της Συµφωνίας, {…}. 

Σύµφωνα µε τον όρο {…} της Συµφωνίας, {…}. Επισηµαίνεται ότι χρονικά είχε 

υπογραφεί πρώτα η συµφωνία µε την ΑΤΗΚ και µετά µε την Primetel. 

Σε αντάλλαγµα της παραχώρησης από την LTV στην Primetel των υπό αναφορά 

δικαιωµάτων, η Primetel συµφώνησε να πληρώνει στην LTV αναφορικά µε κάθε 

συνδροµητή κατοικίας ή εµπορικό συνδροµητή ή συνδροµητή χώρου τα ποσά που 

προβλέπονται στην εν λόγω συµφωνία ως ακολούθως {…}: 

Ενόσω η Primetel είχε σε ισχύ το Συµφωνητικό Έγγραφο ∆ιανοµής Καναλιού LTV και 

σε περίπτωση που παρείχε τα 4 νέα κανάλια σε υφιστάµενους συνδροµητές του 

καναλιού LTV, θα πλήρωνε ανά συνδροµητή κατοικίας τα πιο κάτω ποσά +ΦΠΑ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ποσό ανά υφιστάµενο συνδροµητή για τα έτη 2009-2014 

Έτος Ποσό 

2009 Ευρώ {…} 

2010 Ευρώ {…} 

2011 Ευρώ {…} 

2012 Ευρώ {…} 

2013 Ευρώ {…} 

2014 Ευρώ {…} 

Σε περίπτωση που λήξει ή τερµατιστεί η συµφωνία για το κανάλι LTV ή σε 

περίπτωση που τα νέα κανάλια παρέχονται από την Primetel σε συνδροµητή, ο 

οποίος δεν είναι ταυτόχρονα συνδροµητής του καναλιού LTV, τότε η Primetel 

υποχρεούτο να πληρώσει για κάθε συνδροµητή τα πιο κάτω ποσά +ΦΠΑ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ποσό ανά νέο συνδροµητή για τα έτη 2009-2014 

Έτος Ποσό 

2009 Ευρώ {…} 

2010 Ευρώ {…} 

2011 Ευρώ {…} 
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2012 Ευρώ {…} 

2013 Ευρώ {…} 

2014 Ευρώ {…} 

Σηµειώνεται ότι αναφορικά µε κάθε συνδροµητή κοινού χώρου, η Primetel όφειλε να 

πληρώνει προς την LTV ποσό το οποίο ισούτο µε {…} συνδροµητές κατοικίας.  

Η Primetel {…}. Ο ελάχιστος εγγυηµένος αριθµός συνδροµών ανά µήνα ως 

ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ελάχιστος αριθµός συνδροµητών για τα έτη 2009-2014 

Έτος Συνδροµητές 

1 (1/10/2009 – 30/9/2010) {…} 

2 (1/10/2010 – 30/9/2011) {…} 

3 (1/10/2011 – 30/9/2012) {…} 

4 (1/10/2012 – 30/9/2013) {…} 

5 (1/10/2013 – 30/9/2014) {…} 

Η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω σχετικό πίνακα σε σχέση µε τις χρεώσεις της LTV 

ανά συνδροµητή κατοικίας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Χρέωση LTV ανά συνδροµητή κατοικίας για τα έτη 2009-

2014 

Έτη Κανάλι LTV & Νέα κανάλια Νέα Κανάλια 

2009 {…} {…} 

2010 {…} {…} 

2011 {…} {…} 

2012 {…} {…} 

2013 {…} {…} 

2014 {…} {…} 

Παρατίθεται πιο κάτω συνοπτικός πίνακας σε σχέση µε τον αριθµό ελάχιστων 

συνδροµητών ανά µήνα για κάθε έτος και για τις δύο συµφωνίες µεταξύ ΑΤΗΚ και 

LTV: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Χρέωση LTV ανά συνδροµητή κατοικίας για τα έτη 2009-

2014 

Έτη Συµφωνία  

{…} 

Συµφωνία  

{…} 

2009 {…} {…} 

2010 {…} {…} 

2011 {…} {…} 

2012 {…} {…} 

2013 {…} {…} 

2014 {…} {…} 

2015 {…} {…} 

2016 {…} {…} 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι όλα τα συµβόλαια που έχουν υπογραφεί αναφορικά µε τα 

κανάλια της LTV περιέχουν ως επί το πλείστον τους ίδιους όρους. Παρατηρούνται 

διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά τον αριθµό ελάχιστων συνδροµητών των Primetel και 

Athena Sat, ο οποίος ήταν µικρότερος κατά τα πρώτα έτη των συµφωνιών και ο 

οποίος δικαιολογήθηκε από την LTV ότι οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν νέοι παίκτες 

στην αγορά. Επιπλέον, το γεγονός ότι υπογράφηκε πρώτα η συµφωνία µε την ΑΤΗΚ 

σε ό,τι αφορά το κανάλι LTV και, στη συνέχεια η συµφωνία για τα νέα κανάλια, είχε 

ως αποτέλεσµα ότι οι υπόλοιπες συµφωνίες που θα ακολουθούσαν µε τους άλλους 

παρόχους δεν θα έπρεπε να είχαν ευνοϊκότερους όρους. 

Η Επιτροπή εξέτασε τον ελάχιστο αριθµό συνδροµητών για κάθε πάροχο 

συνδροµητικής τηλεόρασης ανά µήνα για τα έτη 2009-2010: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Αριθµός ελάχιστων συνδροµητών ανά µήνα 

CYTA PRIMETEL ATHINA MULTICHOICE CABLENET 

Χρονολογία 
Έτ
η 

LTV 
ALPHA 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΝΑΛΙ
Α 

LTV 
ALPHA 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΝΑΛ
ΙΑ 

LTV 
ALPHA 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΝΑΛΙΑ 

LTV 
ALPHA 

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΝΑΛΙ
Α LTV ALPHA

ΛΟΙΠΑ 
ΚΑΝΑΛΙ
Α 

Ιαν-09 3Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Φεβ-09 3Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
Μαρ-09 3Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
Απρ-09 4Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
Μαϊ-09 4Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
Ιουν-09 4Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Ιουλ-09 1Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Αυγ-09 1Q {…} {…} {…} {…} {…} 

Σεπ-09 1Q {…} {…} {…} {…} {…} 

Οκτ-09 2Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Νοε-09 2Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

∆εκ-09 2Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Ιαν-10 3Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Φεβ-10 3Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Μαρ-10 3Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Απρ-10 4Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Μαϊ-10 4Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Ιουν-10 4Q {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
Ιουλ-10 {…} {…} {…} {…} {…} 

Αυγ-10 {…} {…} {…} {…} 

Σεπ-10 {…} {…} {…} {…} 

Οκτ-10 {…} {…} {…} {…} 

Νοε-10 {…} {…} {…} {…} 

∆εκ-10 {…} {…} {…} {…} 
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7. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

7.1. Σχετική αγορά προϊόντος 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι για να εξεταστεί µια συγκεκριµένη αγορά, πρέπει να 

αξιολογούνται οι δυνατότητες του ανταγωνισµού στο πλαίσιο της αγοράς που 

περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που λόγω των χαρακτηριστικών τους, 

µπορούν κάλλιστα να ικανοποιούν διαρκείς ανάγκες και είναι εναλλάξιµα µε άλλα 

προϊόντα ή υπηρεσίες.  Η σχετική αγορά οριοθετείται:  (α) ως προς τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες (σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών), και (β) γεωγραφικώς (σχετική 

γεωγραφική αγορά). 

Με τον ορισµό µιας αγοράς, τόσον όσον αφορά τα προϊόντα, όσο και τη γεωγραφική 

διάσταση της, µπορούν να προσδιοριστούν οι πραγµατικοί ανταγωνιστές, οι οποίοι 

είναι σε θέση να επηρεάσουν τη συµπεριφορά των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων και 

να τις εµποδίσουν από το να ενεργούν ανεξάρτητα από τις πιέσεις που επιβάλει ο 

πραγµατικός ανταγωνισµός.   

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, η Επιτροπή αφού διεξήλθε το περιεχόµενο 

του διοικητικού φακέλου, διαπίστωσε ότι η παρούσα υπόθεση αφορά τους τοµείς των 

λιανικών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης, της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, της χονδρικής διάθεσης συνδροµητικών καναλιών, καθώς και της 

απόκτησης περιεχοµένου υψηλής στάθµης. 

Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς υπηρεσιών και/ή 

προϊόντων, σηµείωσε καταρχάς τις θέσεις των εµπλεκοµένων µερών. Ο δικηγόρος 

της ΑΤΗΚ, υποστήριξε ότι η Επιτροπή υιοθετεί αξιωµατικά συµπεράσµατα 

προηγούµενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν σε 

διαφορετικές σχετικές αγορές και διαφορετικές προτιµήσεις καταναλωτών, χωρίς να 

έχει διεξαχθεί εµπεριστατωµένη και περιεκτική έρευνα αγοράς. Επίσης, υποστήριξε 

ότι δεν υπάρχει ένας καθολικός ορισµός των σχετικών αγορών που να ισχύει για όλα 

τα κράτη µέλη ο οποίος να παραµένει σταθερός και έγκυρος διαχρονικά για αυτό και 

δεν πρέπει να αντλείται καθοδήγηση µόνο από προηγούµενες αποφάσεις άλλων 

Αρχών. 

Ο δικηγόρος της PrimeTel από την πλευρά του δήλωσε ότι συµφωνεί µε τον 

καθορισµό της σχετικής αγοράς προϊόντος ο οποίος συνάδει µε την ευρωπαϊκή 

νοµολογία και νοµοθεσία. Περαιτέρω υποστήριξε ότι η Επιτροπή έχει διενεργήσει την 
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απαραίτητη αξιολόγηση σε σχέση µε την σχετική αγορά, αναφέροντας ότι τα όσα 

καταγράφονται από την ΑΤΗΚ στις παρατάσεις της σχετικά µε τη σηµασία του 

ορισµού της σχετικής αγοράς, αποτυπώνονται εµπράκτως από την Επιτροπή στο 

Σηµείωµα της Υπηρεσίας, στο οποίο αποδίδεται η δέουσα σηµασία στον ορισµό της 

σχετικής αγοράς. 

Η Επιτροπή επί τούτου επισηµάνει ότι λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική Ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ορισµό της σχετικής αγοράς, η κάθε αρχή 

ανταγωνισµού δεν χρησιµοποιεί, ούτε και δεσµεύεται να χρησιµοποιεί, αυστηρά µια 

σειρά πηγών πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων προκειµένου να προσδιορίσει 

τη σχετική αγορά. Συναφώς, η εκάστοτε αρχή ανταγωνισµού δεν οφείλει να 

ακολουθεί προκαθορισµένη ή/και πάγια ιεράρχηση, ούτε και να διεξάγει κάθε φορά 

συγκεκριµένη ποιοτική, ποσοτική, τεχνική ή µη τεχνική ανάλυση, αλλά εκτιµά στο 

σύνολό τους τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από το φάσµα των στοιχείων που 

έχει στη διάθεσή της, λαµβανοµένου υπόψη του όλου οικονοµικού πλαισίου.38 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι στις κατευθυντήριες γραµµές για τον ανταγωνισµό που 

εκδόθηκαν το 199139, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής η «Ε.Ε.») αναγνώριζε τις 

εγγενείς δυσκολίες για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς σε έναν τοµέα ταχείας 

τεχνολογικής εξέλιξης, όπως είναι ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών. 

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς 

για σκοπούς εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού, η αγορά του σχετικού 

προϊόντος περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που είναι δυνατό να 

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

αντικειµενικών χαρακτηριστικών, των τιµών, και της χρήσης για την οποία 

προορίζονται.40 Η χρήση ενός προϊόντος από τον τελικό χρήστη είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και διαφορετικά 

προϊόντα δυνατόν να χρησιµοποιούνται από τον τελικό χρήστη για τον ίδιο σκοπό. Σε 

τέτοια περίπτωση τα διαφορετικά προϊόντα συµπεριλαµβάνονται στην ίδια σχετική 

αγορά. 

Επιπρόσθετα, η διαφορά στην τιµή µεταξύ διαφορετικών προϊόντων δεν τα 

κατατάσσει αυτόµατα σε διαφορετική αγορά, κυρίως εάν η αντίδραση των τελικών 

                                                             
38 Βλ. ∆ΕΕ C- 333/94 P, Tetra Pak κατά Επιτροπής, Συλλ. [1996], σελ. I-5951, παρά. 10. Υπόθεση Τ-
342/99 Airtours κατά Επιτροπής, Συλλ. [2002], σελ. ΙΙ-2585, παρά. 20. Εφετειακό ∆ικαστήριο 
Ανταγωνισµού Ηνωµένου Βασιλείου 1005/1/1/01, Aberdeen Journals κατά OFT [2002], παρά. 96-97. 
39 Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών (ΕΕ C 233 της 6.9.1991, σ. 2). 
40 Βλέπε Ανακοίνωση της Επιτροπής για τον καθορισµό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
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χρηστών σε περίπτωση αύξησης της τιµής είναι να τα θεωρήσουν ως υποκατάστατα. 

Παράλληλα, κατά την εξέταση της πιθανότητας υποκατάστασης θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη το πιθανό κόστος (ή άλλα εµπόδια) µεταστροφής σε άλλο προϊόν, 

το οποίο εάν είναι σηµαντικό δυνατόν να εµποδίζει τη θεώρηση του εναλλακτικού 

προϊόντος ως υποκατάστατου.41 

Η Επιτροπή κατά πρώτον επισηµαίνει ότι, στα πλαίσια της δέουσας προκαταρκτικής 

έρευνας βάσει της οποίας έγινε αξιολόγηση διαφόρων στοιχείων και πληροφοριών, 

ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να καταλήξει ως προς τον καθορισµό της σχετικής 

αγοράς επί της οποίας θα προέβαινε στην αξιολόγηση της οικονοµικής ισχύος της 

ΑΤΗΚ, και ακολούθως στην αξιολόγηση της συµπεριφοράς της ΑΤΗΚ, µελετήθηκαν 

τα διάφορα στοιχεία που δόθηκαν από µέρους της ΑΤΗΚ, καθώς και τα στοιχεία 

έρευνας αγοράς που διεξήγαγε ο ΕΡΗΕΤ, τα οποία καταγράφονται στο έγγραφο 

δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε την Αγορά 12 «Χονδρική Αγορά Ευρυζωνικής 

Πρόσβασης», καθώς και τη σχετική νοµολογία. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή κατά τη διαδικασία ορισµού των σχετικών αγορών, µελέτησε 

τη δοµή και τη διάρθρωση της αγοράς, το νοµοθετικό πλαίσιο, τις τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούνται, την ύπαρξη άλλων ανταγωνιστών ή δυνητικών ανταγωνιστών 

στην αγορά, τη θέση όλων στην αγορά, τις συνθήκες του ανταγωνισµού, κ.ά., όπως 

φαίνεται και από την ανάλυση που ακολουθεί και από τα στοιχεία του διοικητικού 

φακέλου. 

Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι άντληση καθοδήγησης, δεν σηµαίνει ταύτιση 

απόψεων και ταυτόχρονα σηµειώνει ότι οι συνθήκες και τα δεδοµένα της 

∆ηµοκρατίας έχουν αναλυθεί επαρκώς. Εξάλλου, στο πλαίσιο της έρευνας 

αντλήθηκαν στοιχεία από όλους τους παρόχους της αγοράς οι οποίοι λειτουργούν 

στη βάση των προτιµήσεων και των απαιτήσεων των καταναλωτών. Στο πλαίσιο 

αυτό, η ίδια η ΑΤΗΚ απέστειλε σχετικές έρευνας αγοράς που διεξήχθησαν για 

λογαριασµό της, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη. Συµπερασµατικά, οι τάσεις της 

αγοράς καταγράφονται στις δηλώσεις των παρόχων και διαφαίνονται από τη 

στρατηγική που ακολουθούν. Η Υπηρεσία έλαβε δηλώσεις από όλους τους παίχτες 

της αγοράς και συνέλλεξε τις εµπεριστατωµένες και αιτιολογηµένες απόψεις τους. 

Συνεπώς, εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι διάφοροι παράγοντες της αγοράς είχαν την 

                                                             
41 Βλέπε την Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 322/81, Michellin κατά της Επιτροπής, Συλλογή 
Νοµολογίας ∆ικαστηρίου 1983, σελ. 3461, την Απόφαση ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-62/86, Akzo 
κατά της Επιτροπής, Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1991, σελ. Ι-3359 και την Απόφαση 
∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-333/94 TetraPak κατά της Επιτροπής, Συλλογή Νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου 1996, σελ. Ι-5951.  
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ευκαιρία να παρουσιάσουν τυχόν διαφορετικές τάσεις στην αγορά και να 

τεκµηριώσουν αν ίσχυε κάτι τέτοιο στις δηλώσεις τους. 

7.1.1 Λιανική Σταθερή Τηλεφωνία 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η Ε.Ε. έχει αποφανθεί ότι οι υπηρεσίες κινητής και 

σταθερής τηλεφωνίας αποτελούν δύο ξεχωριστές αγορές και δεν θεωρούνται 

υποκατάστατα. Η Ε.Ε. σηµείωσε δε ότι, η βασική διαφορά µεταξύ κινητών και 

σταθερών υπηρεσιών είναι η υπάρχουσα κινητικότητα που προσφέρεται στις κινητές 

επικοινωνίες, καθότι, παρόλο ότι υπάρχουν τεχνολογικές εξελίξεις που δίνουν τη 

δυνατότητα να προσφέρονται παρόµοιες υπηρεσίες και στις κινητές και στις σταθερές 

επικοινωνίες, οι σταθερές δεν προσφέρουν τη δυνατότητα της κινητικότητας. Η Ε.Ε 

σχολίασε, επίσης, την τάση των κινητών τηλεφώνων να υποκαθιστούν τη σταθερή 

τηλεφωνία, υποστηρίζοντας ότι, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας δεν µπορούν να 

θεωρηθούν, ακόµη, υποκατάστατα της σταθερής τηλεφωνίας και εποµένως 

λαµβάνονται ως χωριστή αγορά προϊόντος.  

Η τηλεφωνία σε σταθερή θέση (εθνική και διεθνής) η οποία παραδοσιακά παρείχετο 

µέσα από στενοζωνικές συνδέσεις, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, προσφέρεται 

κατά τον ουσιώδη χρόνο από το σύνολο σχεδόν των παρόχων υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών µαζί µε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες όπως η σύνδεση 

στο διαδίκτυο και η συνδροµητική τηλεόραση.  

Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, µε την εξέλιξη της τεχνολογίας, αρκετές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο, προσέφεραν 

τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πακέτο, είτε µε υπηρεσίες διαδικτύου, είτε µε 

υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης µέσω υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. 

Αυτή η εξέλιξη, δεν καθιστά, ακόµη, όλες αυτές τις υπηρεσίες και τα πακέτα µεταξύ 

τους υποκατάστατα. Κάτι τέτοιο, ίσως να συµβεί όταν όλες οι εταιρείες θα 

προσφέρουν παρόµοια πακέτα και δεν θα υπάρχουν εταιρείες που να παρέχουν µια 

υπηρεσία από µόνη της και συνεπώς ανταγωνίζονται µε τους ίδιους όρους.  

Η Επιτροπή µε βάση τα πιο πάνω καταλήγει ότι, η λιανική αγορά τηλεφωνικών 

υπηρεσιών σε σταθερή θέση, γενικά χωρίς να διαχωρίζεται η εθνική από τη διεθνή 

και/ή η οικιακή από την µη οικιακή χρήση, αποτελεί σχετική αγορά 

προϊόντος/υπηρεσίας. 
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7.1.2 Λιανική Σταθερή Ευρυζωνική Πρόσβαση  

Η Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς υπηρεσιών και/ή 

προϊόντων, σηµείωσε καταρχάς τις θέσεις των εµπλεκοµένων µερών. Εν πρώτοις, ο 

δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι υπάρχει «πλήρης παρανόηση του DSL Access»  

και του «Bitstream», αναφέροντας ότι το τελευταίο αποτελεί ρυθµιζόµενο χονδρικό 

προϊόν. Ειδικότερα ανέφερε ότι από µόνο του το DSL Access και το Bistream δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον καταναλωτή. Για να µπορεί ο καταναλωτής 

να συνδεθεί µε το διαδίκτυο θα πρέπει να αγοράσει από την ΑΤΗΚ το Netrunner ή 

από άλλον πάροχο αντίστοιχο προϊόν/υπηρεσία. 

Αναφορικά µε την αγορά «λιανική σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο», ο 

δικηγόρος της ΑΤΗΚ αναφέρει ότι υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στις αγορές 

λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και αυτή της λιανικής 

σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης (χωρίς τη λέξη διαδίκτυο), γεγονός που 

προκύπτει από την ίδια την απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 58/2012, καθώς και τις 

αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων της Ελλάδας 

(εφεξής η «ΕΕΤΤ») του 2004 και του 2010 (αρ. 574/005). Ενώ η ανάλυση της 

Υπηρεσίας αφορά τη λιανική σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, η ορισµένη αγορά 

είναι η λιανική σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, πράγµα που προκαλεί 

ασυνέπεια ανάµεσα στην ορισµένη αγορά και στην αγορά που προκύπτει η 

εξεταζόµενη καταχρηστική εκµετάλλευση.  

Επίσης, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ κάνει λόγο για υιοθέτηση του ορισµού της σχετικής 

αγοράς του ΕΡΗΕΤ, που αναφέρεται στη χονδρική αγορά και όχι στη λιανική αγορά 

που αφορά την παρούσα υπόθεση και µάλιστα µέσω ενός εγγράφου του ΕΡΗΕΤ 

ηµεροµηνίας 2013, δηλαδή χρόνου µεταγενέστερου του ουσιώδους χρόνου της 

παρούσας υπόθεσης. Παράλληλα, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 

υπόθεση France Telecom SA (Wanadoo) όρισε διαφορετική σχετική αγορά από αυτή 

που όρισε η Υπηρεσία, εποµένως δεν τίθεται θέµα άντλησης καθοδήγησης της 

Υπηρεσίας από τη συγκεκριµένη απόφαση. 

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της Primetel, απέρριψε τους ισχυρισµούς της ΑΤΗΚ 

περί ελλιπούς ή/και ατελούς εξέτασης και ή ανάλυσης των σχετικών αγορών καθότι 

δεν υποστηρίζονται, σύµφωνα µε τον ίδιο, από τα γεγονότα που περιβάλλουν την 

υπό εξέταση υπόθεση. Αντέταξε περαιτέρω ότι ο καθορισµός της λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης από την Υπηρεσία συνάδει απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή 

νοµολογία και νοµοθεσία. 
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Σε ότι αφορά τις θέσεις που εκφράστηκαν από τη ΑΤΗΚ, η Επιτροπή εν πρώτοις 

επισηµαίνει ότι η σχετική αγορά η οποία έχει εξεταστεί και διερευνηθεί είναι η λιανική 

σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, κάτι που ευκόλως µπορεί να διαφανεί από τα όσα 

καταγράφονται τόσο στην Έκθεση Αιτιάσεων όσο και στο σηµείωµα της Υπηρεσίας. 

Κατά δεύτερο, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι είναι εµφανές από την περιγραφή των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών και των υπηρεσιών που αυτές παρείχαν κατά την 

περίοδο της έρευνας ότι οι «υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης» και οι «υπηρεσίες 

διαδικτύου» διατίθονταν στην αγορά ως ξεχωριστές υπηρεσίες και προϊόντα. 

Περαιτέρω, από την ίδια την ανάλυση της αγοράς προκύπτει ότι η Υπηρεσία στα 

πλαίσια της έρευνας και αφού διασαφηνίστηκαν από την ΑΤΗΚ τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης, προχώρησε να αξιολογήσει 

κατά πόσον η ευρυζωνική πρόσβαση και η στενοζωνική πρόσβαση αποτελούν δύο 

διακριτές αγορές, οι οποίες δεν δύνανται να υποκαθίστανται µεταξύ τους, λόγω των 

χαρακτηριστικών και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό 

ζητήθηκαν πληροφορίες από αριθµό παρόχων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, 

ήτοι της Cablenet, Primetel, Forthnet και Multichoice, στις οποίες η ΑΤΗΚ είχε 

πρόσβαση κατά την διενέργεια της επιθεώρησης στο διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι κατά 

τον ουσιώδη χρόνο, η χρήση του διαδικτύου ολοένα και αυξάνεται µε αποτέλεσµα οι 

αυξηµένες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού να δηµιουργούν την ανάγκη 

εισαγωγής νέων υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών του. Σε λιανικό 

επίπεδο υπάρχουν δύο βασικά διαφορετικά λιανικά προϊόντα – τρόποι σταθερής 

πρόσβασης στο διαδίκτυο: (α) ευρυζωνική πρόσβαση, και (β) στενοζωνική 

πρόσβαση.  

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες συνιστούν τις 

υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν υψηλή ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων. Η πιο 

συνηθισµένη τεχνολογία ευρυζωνικής δικτύωσης για οικιακούς χρήστες είναι οι 

συνδέσεις DSL. Το DSL (Digital Subscriber Line) είναι µια τεχνολογία που επιτρέπει 

τη µεταφορά δεδοµένων µε υψηλή ταχύτητα, µέσω των ήδη υφιστάµενων 

τηλεφωνικών γραµµών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία, εξυπηρετούν τις 

τηλεπικοινωνιακές ανάγκες όλου του πλανήτη. Το "x" στη συντοµογραφία προκύπτει 

από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών και ασύµβατων προδιαγραφών, οι οποίες 

καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες. Με το xDSL, η επικοινωνία γίνεται εξ ολοκλήρου 

ψηφιακά, επιτρέποντας τη χρήση πολύ µεγαλύτερου εύρους ζώνης για τη µεταφορά 
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των δεδοµένων, χάρη στη χρήση εξελιγµένων τεχνικών διαµόρφωσης σήµατος, µε 

αποτέλεσµα την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων από αυτές των συνηθισµένων dial-

up συνδέσεων. Το xDSL επιτρέπει, επίσης, τη χρήση ενός µέρους του εύρους για τη 

µεταφορά αναλογικού σήµατος (φωνής), επιτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη χρήση 

µιας φυσικής γραµµής για την τηλεφωνική σύνδεση, αλλά και τη µετάδοση 

δεδοµένων. Συνεπώς οι ευρυζωνικές υπηρεσίες επιτρέπουν στον καταναλωτή, 

ταυτόχρονα µε µια τηλεφωνική γραµµή να έχει τηλέφωνο, διαδίκτυο και τηλεόραση. 

Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι η στενοζωνική πρόσβαση (dial-

up) αποτελεί ξεχωριστή αγορά και δεν αποτελεί υποκατάστατο της ευρυζωνικής 

πρόσβασης εφόσον τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών τρόπων 

πρόσβασης στο διαδίκτυο διαφέρουν. Αντίθετα µε την ευρυζωνική πρόσβαση, η 

σύνδεση µε το διαδίκτυο στην στενοζωνική πρόσβαση δεν είναι συνεχής, οι 

ταχύτητες της στενοζωνικής φτάνουν µόνο έως τα 128Κbps (ενώ στην ευρυζωνική 

είναι πάνω από 128Κbps) και στη στενοζωνική δεν υπάρχει η δυνατότητα 

ταυτόχρονης χρήσης διαδικτύου και τηλεφωνίας. 

Η Επιτροπή περαιτέρω επισηµαίνει ότι η Ε.Ε. στη σύσταση της για τις σχετικές 

αγορές προϊόντων στον τοµέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών42 αναφέρει ότι η 

αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου για µια δέσµη υπηρεσιών επικοινωνιών 

δηµιούργησε εν δυνάµει ευρείες λιανικές αγορές για την πρόσβαση σε δεδοµένα και 

συναφείς υπηρεσίες σε σταθερές θέσεις. Στο πλαίσιο αυτό είχαν διατυπωθεί οι 

απαντήσεις που δόθηκαν από την εταιρεία Cablenet, η οποία δήλωσε ότι: «Η 

ευρυζωνική πρόσβαση έχει καταστεί µία απαραίτητη υπηρεσία σχεδόν για κάθε 

νοικοκυριό και η ανάγκη για σύνδεση είναι πλέον το ίδιο σηµαντική, εάν όχι και πιο 

σηµαντική , µε την ανάγκη για σύνδεση σε άλλες βασικές υπηρεσίες όπως τηλέφωνο, 

νερό ρεύµα κ.ο.κ.» 

Όσον αφορά τον ισχυρισµό του δικηγόρου της ΑΤΗΚ για αποδοχή του ορισµού της 

αγοράς του ΕΡΗΕΤ που αφορά τη χονδρική αγορά, η Επιτροπή σηµειώνει πως ο 

ΕΡΗΕΤ µέσα από την ανάλυση που διεξήγαγε για την αγορά αδεσµοποίητης 

πρόσβασης στο τοπικό βρόχο και υποβρόχο (αγορά 11) και την αγορά χονδρικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης (αγορά 12), περί το 2006, κήρυξε την ΑΤΗΚ ως έχουσα 

σηµαντική ισχύ και στις δύο σχετικές αγορές. Ο ΕΡΗΕΤ µέσα από την έρευνα του 

                                                             
42 «Σύσταση Αγορών της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και 
υπηρεσιών στο τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Ε(2003)497 της 11ης 
Ιουλίου 2003, ή άλλως 2003/311/ΕΚ, EE L 114 της 8.5.2003, σελ. 45). 
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είχε προβεί σε λεπτοµερή ανάλυση της αγοράς πρόσβασης στις στενοζωνικές και 

ευρυζωνικές υπηρεσίες ώστε να καταλήξει στον καθορισµό της σχετικής αγοράς.43 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 

καταγράφονται στο Έγγραφο ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης του ΕΡΗΕΤ. Ειδικότερα, στα 

πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας της υπόθεσης αξιολογήθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την έρευνα που διεξήχθη από τον ΕΡΗΕΤ σε σχέση 

µε τη συµπεριφορά των Κύπριων καταναλωτών αναφορικά µε την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούσαν την αγορά των 

υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης σε λιανικό επίπεδο, σε σχέση µε την 

«υποκατάσταση της ζήτησης» (ίδε σελίδα 17- 21 του Εγγράφου ∆ηµόσιας 

∆ιαβούλευσης), από την οποία προκύπτει ότι οι υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης, 

σε σχέση µε την υπηρεσία DIAL-UP (στενοζωνική πρόσβαση), λαµβάνοντας υπόψη 

πιθανή διαφοροποίηση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά, διαφοροποιούνται. 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο του γραφείου του ΕΡΗΕΤ, οι 

καταναλωτές που έχουν ευρυζωνική πρόσβαση διαπιστώνουν διαφορές ως προς την 

ποιότητα και τη δέσµη των υπηρεσιών που διατίθενται µέσω ευρυζωνικής 

πρόσβασης, σε σύγκριση µε αυτές που διατίθενται µέσω DIAL-UP (στενοζωνική).   

Η Επιτροπή θεωρεί ότι, τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι δεν δόθηκε λανθασµένη 

βαρύτητα στα ευρήµατα του ΕΡΗΕΤ, αφού χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία που αφορούν 

τη λιανική αγορά και όχι την χονδρική αγορά. Η Επιτροπή επιπρόσθετα, διαπιστώνει 

ότι τα πιο πάνω ευρήµατα συνάδουν µε τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου στην υπόθεση France Telecom SA (Wanadoo) κατά 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής44, κρίθηκε ότι η υψηλή και χαµηλή ταχύτητα πρόσβασης 

δεν έχουν µόνο µια απλή διαφορά από θέµα άνεσης ή ποιότητας, αλλά έχουν 

διαφορά ως προς τις υπηρεσίες που δύναται να προσφερθούν, εφόσον υπάρχουν 

υπηρεσίες οι οποίες δεν µπορούν να προσφερθούν µε χαµηλή ταχύτητα. Όσον 

αφορά την υπόθεση Wanadoo45, στην οποία γίνεται λόγος για επιµέρους διαχωρισµό 

της λιανικής αγοράς ανάλογα µε την οµάδα των καταναλωτών για την οποία 

προορίζονται, λόγω της διαφοράς στην τιµή, της µεγαλύτερης χωρητικότητας που 

                                                             
43 http://www.ocecpr.org.cy/  Η ανάλυση έγινε σύµφωνα µε τη Σύσταση της Ε.Ε. Σύσταση Αγορών της 
Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στο τοµέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθµιση σύµφωνα µε την Οδηγία 
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο 
για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Ε(2003)497 της 11ης Ιουλίου 2003, ή άλλως 
2003/311/ΕΚ, EE L 114 της 8.5.2003, σελ. 45). 
44 Απόφαση Πρωτοδικείου France Telecom SA, πρώην Wanadoo Interactive SA, κατά της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ηµερ. 30 Ιανουαρίου 2007. 
45 Απόφαση Πρωτοδικείου ηµερ. 30 Ιανουαρίου 2007 στην υπόθεση υπ’ αρ. Τ-340/03 France Telecom 
SA, πρώην Wanadoo Interactive SA κατά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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δίδεται και του ευρύτερου φάσµατος των τεχνικών επιλογών για την πρόσβαση, η  

Επιτροπή, όπως έχει σηµειώσει, επειδή στην παρούσα υπόθεση εξετάστηκαν όλα τα 

προϊόντα µαζί ανεξαρτήτως οµάδας καταναλωτών, δεν έκρινε σκόπιµο να προβεί σε 

τέτοιο διαχωρισµό. 

Η Επιτροπή, περαιτέρω σηµειώνει ότι η Υπηρεσία στα πλαίσια της έρευνας της 

διαπίστωσε ότι σύµφωνα µε αναλύσεις του ΕΡΗΕΤ, η ΑΤΗΚ συνέχιζε να αποτελεί 

οργανισµό κατέχων σηµαντική ισχύ στις εν λόγω αγορές ως δεικνύουν οι αναλύσεις 

για την αγορά 5 (Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσµατικού Ανταγωνισµού και για 

τον Καθορισµό Οργανισµού µε Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά και την επιβολή 

Ρυθµιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισµό µε Σηµαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στη σχετική 

Αγορά Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Αγορά 5)46. Οι αναλύσεις του ΕΡΗΕΤ 

αφορούν την περίοδο 2011 και όχι 2013 ως λανθασµένα υποστηρίζεται από την 

ΑΤΗΚ. Σύµφωνα µε τα όσα καταγράφονται στο εν λόγω έγγραφο του ΕΡΗΕΤ, µε 

βάση έρευνα καταναλωτών που διεξήγαγε το ΓΕΡΗΕΤ για το 2011 προκύπτει µη 

υποκατασταστιµότητα µεταξύ των προϊόντων πρόσβασης σε υπηρεσίες διαδικτύου 

µεταξύ του dial-up και της ευρυζωνικής πρόσβασης, γεγονός που συνάδει µε την 

επεξηγηµατική σύσταση της Ε.Ε.. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι πέραν των 

ακαδηµαϊκής φύσεως θέσεων της ΑΤΗΚ, δεν έχει αποσταλεί ή προσκοµιστεί 

οτιδήποτε που µπορεί να οδηγήσει σε οποιοδήποτε άλλο συµπέρασµα σε ότι αφορά 

την Κυπριακή αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η Υπηρεσία στο σηµείωµα της 

αναφέρει ότι η αγορά σταθερής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελεί κατώτερο 

στάδιο (downstream market) της αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχονται 

είτε µέσω αδεσµοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο και ή υποβρόχο είτε µέσω 

χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης τύπου bitstream σε ανώτερο στάδιο (upstream 

market) ή και άλλως πως σε τρίτους παρόχους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

απορρίπτει τον ισχυρισµό του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι υπήρχε παρανόηση 

αναφορικά µε τις δύο υπηρεσίες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα υπόθεση 

αφορά τη συµπεριφορά της καταγγελλόµενης ΑΤΗΚ στο λιανικό στάδιο της αγοράς, 

ήτοι στο στάδιο όπου παρέχονται τα προϊόντα στον καταναλωτή, η υπό εξέταση 

σχετική αγορά αφορά το λιανικό στάδιο παροχής υπηρεσιών πρόσβασης και όχι τα 

προηγούµενα στάδια της αγοράς.  

                                                             
46 Ανάλυση του 2013 http://www.ocecpr.org.cy/nqcontent.cfm?a_id=4117&tt=ocecpr&lang=gr  
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Επιπρόσθετα η Επιτροπή σηµείωσε και την προηγούµενη απόφαση της µε αρ. 

58/2012, η οποία έχει επικυρωθεί από το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο και στην οποία έκρινε 

ότι η στενοζωνική και ευρυζωνική πρόσβαση αποτελούν διακριτές αγορές47.  

Υπό το φως όλων των όσων έχουν αναλυθεί πιο πάνω σε σχέση µε τη λιανική 

ευρυζωνική πρόσβαση, η Επιτροπή από τα ευρήµατα της προκαταρκτικής έρευνας 

διαπίστωσε ότι η στενοζωνική (dial-up) και ευρυζωνική πρόσβαση (DSL), µε 

δεδοµένη την τεχνολογική ανάπτυξη, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την 

τιµολόγηση των υπηρεσιών ανήκουν σε διαφορετικές σχετικές αγορές.  

Τέλος, αναφορικά µε τον ισχυρισµό του δικηγόρου της ΑΤΗΚ περί ασυνέπειας 

ανάµεσα στην ορισµένη αγορά και στην αγορά που προκύπτει η εξεταζόµενη 

καταχρηστική εκµετάλλευση, η Επιτροπή εν πρώτοις επισηµαίνει ότι όπως 

επεξηγείται και από την ίδια την ΑΤΗΚ στο πλαίσιο των γραπτών της θέσεων, το DSL 

access παρέχει πρόσβαση στην ευρυζωνική υποδοµή της η οποία συνδυαζόµενη µε 

το Netrunner ή αντίστοιχη υπηρεσία άλλου παρόχου δίνουν τη δυνατότητα στον 

τελικό χρήστη να απολαµβάνει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εξάλλου, η Επιτροπή 

παρατηρεί ότι η Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας της απευθύνθηκε προς την ΑΤΗΚ 

ζητώντας της να πληροφορηθεί κατά πόσο οι δύο αυτές υπηρεσίες (ήτοι DSL access 

και Netrunner) προφέρονταν κατά την εν λόγω περίοδο µαζί ή ξεχωριστά, καθώς και 

να της παραθέσει τα ονόµατα των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ISP) που 

δραστηριοποιούνταν στην αγορά την υπό αναφορά περίοδο. 

Όπως είναι εµφανές από την ανάλυση της σχετικής αγοράς, δεν εξετάστηκε το 

Netrunner ή αντίστοιχη υπηρεσία άλλου παρόχου. Επίσης, η οικονοµική ανάλυση 

που διενεργήθηκε αφορούσε µόνο DSL access, ήτοι δεν λήφθηκε υπόψη το 

Netrunner. Συνεπώς, η χρήση της λέξης «διαδίκτυο» σε ορισµένα σηµεία της 

Έκθεσης Αιτιάσεων και του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας ήταν ατυχής εφόσον οι 

αναφορές σχετίζονταν µε την αγορά υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης.  

Ως εκ τούτου, για σκοπούς της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή οµόφωνα 

διαπίστωσε ότι η σχετική αγορά προϊόντος αφορά τη λιανική ευρυζωνική πρόσβαση 

(DSL) εντός της ∆ηµοκρατίας. 

                                                             
47 Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ. για παράβαση του άρθρου 6 του 
Νόµου 13(Ι)/2008 (αρ. φακ. 11.17.36/2005). 
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7.1.3 Συνδροµητική Τηλεόραση και Περιεχόµενο 

Η Επιτροπή εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία για τον καθορισµό της σχετικής 

αγοράς στη βάση και των ισχυρισµών που καταγράφονται στην καταγγελία. Η 

αλυσίδα παραγωγής και προώθηση της συνδροµητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας στον 

τελικό καταναλωτή/τηλεθεατή µπορεί να αποτυπωθεί διαγραµµατικά ως ακολούθως: 
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Όπως προκύπτει και από το σχεδιάγραµµα, στο υψηλότερο επίπεδο της ανάντης 

αγοράς βρίσκεται η απόκτηση οπτικοακουστικού περιεχοµένου για σκοπούς 

προβολής µέσω των πλατφόρµων συνδροµητικής τηλεόρασης και ακολουθεί η 

χονδρική διάθεση κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών υψηλής 

θεαµατικότητας και η λιανική συνδροµητική τηλεόραση. 

Αναφορικά µε τον καθορισµό των αγορών σε σχέση µε την απόκτηση δικαιωµάτων 

µετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχοµένου υψηλής στάθµης και τη χονδρική 

διάθεση κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών υψηλής θεαµατικότητας σε 

τηλεοπτική συνδροµητική πλατφόρµα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις ΑΤΗΚ και Primetel δεν εξέφρασαν οποιεσδήποτε απόψεις σε ότι αφορά 

τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα.   

7.1.3.1 Απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης οπτικοακουστικού 

περιεχοµένου  (upstream market) 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι το οπτικοακουστικό περιεχόµενο καλύπτει ορισµένα 

ετερογενή προϊόντα ψυχαγωγίας τα οποία δύνανται να µεταδοθούν µέσω 

τηλεοράσεως. Μεταξύ αυτών είναι, µη εξαντλητικά, κινηµατογραφικές ταινίες, 

τηλεοπτικά προγράµµατα όλων των ειδών (για παράδειγµα, τηλεταινίες, δραµατικές 

σειρές, κωµικές σειρές, ντοκιµαντέρ, διαγωνισµοί γνώσεων και τηλεπαιχνίδια και 

ειδήσεις), αθλητικές διοργανώσεις, βασικά και θεµατικά κανάλια ("οπτικοακουστικό 

περιεχόµενο"). 

Σύµφωνα µε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν τουλάχιστον οι 

ακόλουθες αγορές σχετικά µε οπτικοακουστικά τηλεοπτικά περιεχόµενα: α) 

κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας, β) ποδοσφαιρικές διοργανώσεις 

που πραγµατοποιούνται τακτικά (κάθε χρόνο) µεταξύ εθνικών οµάδων, γ) 

ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που δεν πραγµατοποιούνται τακτικά µεταξύ εθνικών 

οµάδων, δ) άλλες αθλητικές διοργανώσεις, ε) θεµατικά και γενικά τηλεοπτικά κανάλια 

και στ) τηλεοπτικά προγράµµατα. Τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα σηµεία α), β), 

γ) και δ) εκτιµήθηκαν στο παρελθόν τόσο από την πλευρά της προσφοράς 

(πωλήσεις από κατόχους δικαιωµάτων) όσο και την πλευρά της ζήτησης (απόκτηση 

αποκλειστικών δικαιωµάτων).48 

                                                             
48 Βλεπ. Απόφαση 2004/311/ΕΚ:COMP/M.2876- Newscorp/Telepiu, παρ. 55, και επίσης, COMP. M. 
553RTL/Veronica/Endemol, COMPM.2050 Vivendi/Canal+/Seagram, Υπόθεση 37.576 UEFAs 
broadcasting Regulations, COMPM. 2211 Universal Studio Networks/de facto (NTL) Studio Channel 
Ltd, COMP JV 57TPS, COMP M. 2845 Sogecable/Canalsatelite Digital/Via Digital 
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Τα δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης αποτελούν ουσιαστικά τη βάση για να µπορεί 

ένας πάροχος να δραστηριοποιείται επιτυχώς στην αγορά συνδροµητικής 

τηλεόρασης. Η απόκτηση αυτών των δικαιωµάτων, αναλόγως της δηµοτικότητας 

τους, δύναται να επηρεάσει µεταγενέστερες αγορές (downstream market), στις 

οποίες οι παροχείς συνδροµητικής τηλεόρασης ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την 

τηλεθέαση, ήτοι τα διαφηµιστικά έσοδα και τους συνδροµητές για τη συνδροµητική 

τηλεόραση. 

Τα δικαιώµατα µετάδοσης τηλεοπτικού περιεχοµένου ανήκουν γενικά στο 

διοργανωτή/ δηµιουργό, ο οποίος συνήθως παραχωρεί µέσω σχετικής άδειας αυτά 

τα δικαιώµατα σε παροχείς συνδροµητικής τηλεόρασης οι οποίοι δηµιουργούν νέα 

κανάλια συνδροµητικής τηλεόρασης ή τα προσθέτουν στα ήδη υπάρχοντα κανάλια. 

Ως έχει αναλυθεί σε αριθµό αποφάσεων της Ε.Ε., η συνδροµητική τηλεόραση 

αποτελεί ξεχωριστή αγορά από τη µη κωδικοποιηµένη τηλεόραση (free-to-air TV)49. 

H Επιτροπή κατά την εξέταση της συγκεκριµένης αγοράς επεσήµανε και έλαβε 

υπόψη και τη θέση της LTV ότι «ανταγωνιστές της στην αγορά περιεχοµένου είναι και 

ελεύθερα τηλεοπτικά κανάλια όπως Sigma, ΡΙΚ, Mega, TV Plus κλπ». Εντούτοις, 

όπως έχει αναλυθεί σε αριθµό αποφάσεων της Ε.Ε. οι πάροχοι µη κωδικοποιηµένης 

τηλεόρασης και συνδροµητικής τηλεόρασης αν και ανταγωνίζονται για την απόκτηση 

τηλεοπτικού περιεχοµένου, εντούτοις υπάρχουν κάποιες κατηγορίες περιεχοµένου 

που αποκτώνται µόνο από παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης50. Η Επιτροπή 

έκρινε ως καθοδηγητική τη σχετική απόφαση στην υπόθεση Newscorp/Telepiu51, 

όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«[…] αν και θεωρητικά οι πάροχοι κωδικοποιηµένης τηλεόρασης και συνδροµητικής 

τηλεόρασης ανταγωνίζονται για την απόκτηση τηλεοπτικού περιεχοµένου, υπάρχουν 

κάποιες κατηγορίες περιεχοµένου που αποκτώνται µόνο από παρόχους 

συνδροµητικής τηλεόρασης λόγω, µεταξύ άλλων, (α) των τιµών και των όρων των 

συναφών συµφωνιών για παράδειγµα, οι πρόσφατες ταινίες πωλούνται µόνο σε 

συνδροµητική τηλεόραση ούτως ώστε να επιτυγχάνονται επιπρόσθετα έσοδα από 

µεταγενέστερες πωλήσεις σε µη κωδικοποιηµένη τηλεόραση (free-to-air), (β) στη 

συγκεκριµένη περίπτωση των ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, η ικανότητα να 

µεταδίδονται αρκετοί αγώνες την ίδια χρονική στιγµή και το γεγονός ότι τα πιο πολλά 

                                                             
49 1994/922/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, MSG Media Service, Επίσηµη Εφηµερίδα L364/1, ηµερ. 
31.12.1994. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω διάκριση µεταξύ payTV και free-to-air ακολουθήθηκε και στην 
απόφαση M.5121 Newscorp/ Premiere, ηµεροµηνίας 25/6/2008. 
50Ibid. 
51ΥπόθεσηCOMP/M.2876 Newscorp/ Telepiu. 
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ποδοσφαιρικά σωµατεία δεν ενδιαφέρονται να πωλούν τα δικαιώµατά τους σε µη 

κωδικοποιηµένη τηλεόραση (προσβάσιµη από όλους τους τηλεθεατές) στην ίδια τιµή 

µε τη συνδροµητική τηλεόραση, αφού µία τέτοια πολιτική πωλήσεων θα µείωνε τον 

αριθµό αυτών που πάνε στο γήπεδο. 

Συνεπώς, αυτός ο τύπος ακριβού περιεχοµένου δεν προβάλλεται συνήθως στην 

τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης. Ειδικότερα, τα δικαιώµατα επί πρόσφατων 

κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας και των τακτικότερων 

ποδοσφαιρικών διοργανώσεων όπου συµµετέχουν εθνικές οµάδες (συγκεκριµένα το 

ιταλικό κύπελλο) τείνουν να αποκτώνται σε αποκλειστική βάση από επιχειρήσεις 

συνδροµητικής τηλεόρασης και αποτελούν τον βασικό παράγοντα ("κινητήρια 

δύναµη") που ωθεί τους καταναλωτές να γραφτούν συνδροµητές σε συγκεκριµένο 

συνδροµητικό κανάλι/πλατφόρµα. Καίτοι κι άλλοι τύποι περιεχοµένων είναι σηµαντικοί 

για να συµπληρωθεί το πακέτο της συνδροµητικής τηλεόρασης, δεν είναι κατ' ανάγκη 

περιεχόµενα "τύπου κινητήριας δύναµης".»52. 

Επίσης, η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην ίδια υπόθεση  αναφέρθηκε ότι: «[…] αν και 

αληθεύει ότι οι πάροχοι τηλεόρασης, ειδικά οι πάροχοι συνδροµητικής τηλεόρασης, 

χρειάζονται να αγοράσουν µία γκάµα τηλεοπτικού περιεχοµένου, από πλευράς 

ζήτησης, αυτά τα περιεχόµενα δεν είναι υποκατάστατα (µία κινηµατογραφική ταινία 

(feature film) και ένα πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε για την τηλεόραση δεν έχουν 

την ίδια αξία όσον αφορά την ελκυστικότητα στους καταναλωτές)[….] Από πλευράς 

προσφοράς, τα δικαιώµατα τηλεοπτικού περιεχοµένου εµπορεύονται κάτω από 

διαφορετικές τιµολογιακές δοµές και δεν έχουν την ίδια οικονοµική αξία […]»53 

Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι το οπτικοακουστικό περιεχόµενο δύναται να διαχωριστεί 

σε περιεχόµενο υψηλής στάθµης/θεαµατικότητας και στο υπόλοιπο περιεχόµενο. Ως 

έχει αναφερθεί και πιο πάνω, οι πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης επιθυµούν 

να αποκτήσουν το περιεχόµενο υψηλής στάθµης εφόσον κάτι τέτοιο προσελκύει 

περισσότερους συνδροµητές, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούν τη βάση για την 

επιβίωση µίας συνδροµητικής πλατφόρµας. Το υπόλοιπο περιεχόµενο το οποίο δεν 

είναι τόσο σηµαντικό χρησιµοποιείται κυρίως για την ολοκλήρωση της σύνθεσης 

συγκεκριµένων καναλιών και δεν δύναται να προσελκύσει µεγάλο αριθµό 

συνδροµητών. 

                                                             
52Ibid.παρα.53. 
53Ibid. παρα.51 και 52 
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Ι. Απόκτηση ∆ικαιωµάτων Μετάδοσης Οπτικοαουστικού περιεχοµένου 

Υψηλής Στάθµης/ θεαµατικότητας (Premium Content) 

Η Επιτροπή διαπιστώνει στη βάση των στοιχείων της έρευνας  ότι ο ανταγωνισµός 

σε ότι αφορά την απόκτηση περιεχοµένου υψηλής στάθµης, δηλαδή περιεχοµένου το 

οποίο προσελκύει το µεγαλύτερο αριθµό θεατών και ως εκ τούτου παράγει το 

µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους, είναι έντονος, ειδικά ανάµεσα σε 

παροχείς/πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης, οι οποίοι είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν µεγάλα ποσά για να το αποκτήσουν και να το προσθέσουν στα πακέτα 

που προσφέρουν. 

Ως αναφέρεται και σε σχετικό έγγραφο του OFCOM54, το περιεχόµενο το οποίο 

µπορεί να είναι πιο αποτελεσµατικό στην προσέλκυση συνδροµητών πρέπει να έχει 

δύο χαρακτηριστικά: (α) σηµαντική απήχηση σε ευρύ κοινό και (β) περιορισµένη 

διαθεσιµότητα στα κανάλια ελεύθερης πρόσβασης, εφόσον ο τηλεθεατής δεν θα ήταν 

διατεθειµένος να πληρώσει συνδροµή για κάτι στο οποίο µπορεί να έχει δωρεάν 

πρόσβαση, ανεξάρτητα αν αυτή η πρόσβαση αφορά το ίδιο ή παρόµοιο προϊόν. 

Η Επιτροπή στη βάση  των ενώπιον της στοιχείων και δεδοµένων διαπιστώνει ότι η 

αγορά του περιεχοµένου υψηλής στάθµης, σε ότι αφορά την κυπριακή αγορά, 

δύναται να διαχωριστεί στις αγορές: α) δικαιωµάτων επί κινηµατογραφικών ταινιών 

υψηλής θεαµατικότητας και β) δικαιωµάτων επί αθλητικών διοργανώσεων και γ) την 

απόκτηση δικαιωµάτων καναλιών µε περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας (π.χ. 

κανάλια που αποτελούν αντικείµενο ανεξάρτητης εµπορίας και περιέχουν 

περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας (αθλητικές διοργανώσεις και κινηµατογραφικές 

παραγωγές) που έχει αποκτηθεί από αρχικούς κατόχους δικαιωµάτων)55. Οι δύο 

πρώτες αγορές χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της αποκλειστικότητας σε ότι αφορά 

τα συµβόλαια που υπογράφονται µεταξύ παρόχων συνδροµητικής τηλεόρασης και 

παρόχων οπτικοακουστικού τηλεοπτικού περιεχοµένου. Το γεγονός της 

αποκλειστικότητας δεικνύει τη σηµασία αυτού του περιεχοµένου και ταυτόχρονα 

αυξάνει την τιµή αγοράς του. 

Σε ότι αφορά τον πιο πάνω διαχωρισµό, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας η ΑΤΗΚ είχε ερωτηθεί για το ζήτηµα αυτό και ανέφερε πως 

θεωρεί ότι περιεχόµενο υψηλής στάθµης είναι: «το ποδόσφαιρο (Κυπριακό 

                                                             
54 Βλέπε Ofcom Second Pay TV Consultation Paper 30.10.2008 και OFCOM Pay Tv Statement 
31.10.2012, παρ.4.105. 
55 COMP/ M.2876 Newscorp/Telepiu, σηµείο 2, παράγραφοι 55-77. 
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ποδόσφαιρο, UEFA UCL/UEL, World Cup, Euro, Αγγλικό, Ελληνικό Ποδόσφαιρο, 

Εθνική Κύπρου), καθώς και “branded” αποκλειστικά κανάλια, βίντεο κατά ζήτηση 

(VOD) πρώτης προβολής και ταινίες πρώτης προβολής». 

Επίσης, σηµειώθηκαν από την Επιτροπή και οι θέσεις της LTV, η οποία ανέφερε ότι 

σε κανένα προϊόν δεν οφείλεται αποκλειστικά η επιτυχία ενός σταθµού ώστε να φέρει 

τέτοια έσοδα που συντηρούν τη λειτουργία του και ότι ιδιαίτερη σηµασία για αυτή έχει 

το περιεχόµενο που εξασφαλίζει ως σύνολο και όχι µεµονωµένα.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αν και η γκάµα του περιεχοµένου είναι σηµαντική, το 

περιεχόµενο το ίδιο αποτελεί την κινητήρια δύναµη ενός συνδροµητικού καναλιού του 

οποίου η επιβίωση εξαρτάται από τους συνδροµητές που εγγράφονται στις 

υπηρεσίες του. Εξάλλου, ο συνδροµητής εγγράφεται σε µία υπηρεσία η οποία του 

προσφέρει καλύτερο προϊόν και όχι σε µία υπηρεσία η οποία προσφέρει προϊόν ίδιο 

ή παρόµοιο µε αυτό που προσφέρουν οι πάροχοι τηλεόρασης ελεύθερης 

πρόσβασης. Η Επιτροπή σηµείωσε επίσης τη θέση της LTV ότι: «στο κάθε σπίτι, το 

κάθε µέλος της οικογένειας έχει διαφορετικές τηλεοπτικές προτιµήσεις και η 

προσπάθεια που κάνουν οι πάροχοι είναι να προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το 

δυνατό περισσότερες ανάγκες σε ένα σπίτι». 

Επίσης, επισηµάνθηκε ότι η LTV ανέφερε ότι το είδος του περιεχοµένου που θεωρεί 

ως σηµαντικό κάθε επιχείρηση εξαρτάται άµεσα από το τηλεοπτικό κοινό στο οποίο 

στοχεύει και τη σχέση που κτίζει µε το κοινό αυτό, αναφέροντας συγκεκριµένα 

συνδροµητικά κανάλια όπως το CNN, Euronews και Al-Jazeera που στηρίζονται 

αποκλειστικά σε ειδησεογραφικά προγράµµατα, κανάλια όπως το MTV και το MAD 

που στηρίζονται αποκλειστικά σε µουσικά προγράµµατα, κανάλια όπως το Discovery 

ή το National Geographic που στηρίζονται αποκλειστικά σε ντοκιµαντέρ και κανάλια 

όπως το MGM και το TCM τα οποία στηρίζονται αποκλειστικά σε ταινίες - όχι πρώτης 

προβολής.  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα προαναφερόµενα κανάλια δεν είναι επαρκή για την 

πρόσκληση συνδροµητών καθότι σύµφωνα µε αποφάσεις της Ε.Ε. 56 καθώς και µε 

αποφάσεις αρχών άλλων Κρατών Μελών57 τα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών 

ταινιών υψηλής θεαµατικότητας και τα δικαιώµατα επί ορισµένου αθλητικού 

περιεχοµένου δύνανται να είναι η «κινητήρια δύναµη» για µία συνδροµητική 

                                                             
56 Για παράδειγµα βλ. ΥπόθεσηCOMP/M.2876 Newscorp/ Telepiu. 
57 Για παράδειγµα βλ . Ofcom Second Pay TV Consultation Paper 30.10.2008 και OFCOM Pay Tv 
Statement 31.10.2012, παρ.4.105 
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πλατφόρµα. Εξάλλου, η LTV αναφέρεται σε συγκεκριµένα θεµατικά κανάλια και όχι 

στο περιεχόµενο αυτό καθ’ αυτό, το οποίο περιλαµβάνει ένας πάροχος 

συνδροµητικής τηλεόρασης στα κανάλια που δηµιουργεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

συµφωνεί µε τη θέση που εξέφρασε η ΑΤΗΚ ότι «ο κυριότερος λόγος που καθιστά 

ένα γεγονός σηµαντικό είναι το πόσο δηµοφιλές είναι». 

Ως εκ τούτου, η αγορά περιεχοµένου υψηλής στάθµης αποτελεί µία διακριτή αγορά, 

ειδικά σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι συνδροµητικής 

τηλεόρασης οι οποίοι επιθυµούν την εγγραφή συνδροµητών στις πλατφόρµες τους.  

Η Επιτροπή επεσήµανε περαιτέρω ότι η αγορά του περιεχοµένου υψηλής στάθµης/ 

υψηλής θεαµατικότητας δύναται να διαχωριστεί σε επί µέρους αγορές. Στην παρούσα 

υπόθεση, κρίνεται ότι δυνατό να ορισθούν δύο επί µέρους αγορές οι οποίες αφορούν 

τις κινηµατογραφικές ταινίες και το αθλητικό περιεχόµενο υψηλής θεαµατικότητας. 

Επί τούτου η Επιτροπή σηµείωσε και τη θέση της LTV αναφορικά µε την 

σηµαντικότητα των επιτυχηµένων τηλεοπτικών σειρών που δύνανται να θεωρηθούν 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης. Αν και, δύναται να θεωρηθεί επί µέρους/ ξεχωριστή 

αγορά από  το υπόλοιπο περιεχόµενο της συνδροµητικής τηλεόρασης, η Επιτροπή 

δεν θεωρεί ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας καταγγελίας και 

λαµβανοµένου υπόψη του ουσιώδους χρόνου οι εν λόγω σειρές αποτελούν κινητήρια 

δύναµη σε ότι αφορά τη συνδροµητική βάση ενός παρόχου, και ως εκ τούτου, δεν 

κρίνεται σκόπιµο να να ορίσει άλλη σχετική επί µέρους αγορά, εκτός των αγορών των 

κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας και του αθλητικού περιεχοµένου. 

 (Α) ∆ικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας 

Η Επιτροπή έκρινε ως καθοδηγητική την απόφαση της Ε.Ε. στην υπόθεση Newscorp 

όπου αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά µε την αγορά δικαιωµάτων επί 

κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας: 

«[…] στην υπόθεση συγκέντρωσης Vivendi/CANAL+/Seagram διαπίστωσε ότι η 

απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης κινηµατογραφικών ταινιών αποτελεί ξεχωριστή 

αγορά, που διακρίνεται από τα αµιγώς τηλεοπτικά προγράµµατα. 

Όσον αφορά ειδικότερα τις επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης, η απόφαση 

Vivendi/CANAL+/Seagram δείχνει ότι "από την πλευρά της ζήτησης, τα εν λόγω 

δικαιώµατα δεν είναι ανταλλάξιµα από την προοπτική των επιχειρήσεων 
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συνδροµητικής τηλεόρασης. Ο λόγος είναι ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες και τα 

αµιγώς τηλεοπτικά προγράµµατα δεν έχουν την ίδια αξία όσον αφορά την 

προσέλκυση πελατών." Από την πλευρά της προσφοράς, τα δικαιώµατα αυτά 

αποτελούν αντικείµενο συναλλαγής βάσει διαφόρων δοµών τιµολόγησης και δεν 

έχουν την ίδια οικονοµική αξία. "Στη συγκεκριµένη αγορά, τα µεγάλα χολιγουντιανά 

στούντιο κατέχουν πολύ ισχυρή θέση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, εφόσον είναι η 

βασική πηγή επιτυχών κινηµατογραφικών ταινιών". 

(58) Τελευταία, η Επιτροπή κατέδειξε ότι η σχετική αγορά κινηµατογραφικών ταινιών 

αποτελείτο κυρίως από "επιτυχείς κινηµατογραφικές ταινίες" που εν γένει αντιστοιχούν 

στις ταινίες που παράγουν τα µεγάλα αµερικανικά στούντιο (οι µεγάλες χολιγουντιανές 

εταιρείες παραγωγής). Οι κινηµατογραφικές ταινίες που πωλούνται σε συνδροµητικά 

κανάλια περιλαµβάνουν δικαιώµατα για τις καλούµενες "περιόδους πληρωµής" 

("πληρωµή ανά εκποµπή", "οιονεί βιντεοπαραγγελία", "βιντεοπαραγγελία"), προβολή 

"πρώτης κατηγορίας" και "δεύτερης κατηγορίας". 

Η πρώτη κατηγορία είναι η πρώτη περίοδος της διαθεσιµότητας ταινιών υψηλής 

θεαµατικότητας στη συνδροµητική τηλεόραση µετά τις περιόδους πληρωµής. Οι 

επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης που δεν έχουν κανένα δικαίωµα πρώτης 

κατηγορίας επί κινηµατογραφικών ταινιών µπορούν µόνο να προσφέρουν 

"παλαιότερες" ταινίες υψηλής θεαµατικότητας που έχουν ήδη µεταδοθεί 

προηγουµένως από τη συνδροµητική τηλεόραση, οι καλούµενες ταινίες δεύτερης 

κατηγορίας. Σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες της Επιτροπής, οι καταναλωτές δεν 

θεωρούν ότι οι ταινίες δεύτερης κατηγορίας είναι ανταλλάξιµες µε ταινίες πρώτης 

κατηγορίας όσον αφορά το στοιχείο του νέου. Επιπλέον, από την άποψη της 

προσφοράς, δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση µιας κινηµατογραφικής ταινίας πρώτης 

κατηγορίας µε ταινία δεύτερης κατηγορίας. […] Το σύστηµα εµπορικής εκµετάλλευσης 

από επιχειρήσεις συνδροµητικής τηλεόρασης τείνει επίσης να ποικίλλει: ενώ οι 

κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης κατηγορίας περιλαµβάνονται συνήθως στα κανάλια 

υψηλής θεαµατικότητας, οι ταινίες δεύτερης κατηγορίας τείνουν να µεταδίδονται από 

εξειδικευµένα κανάλια προβολής κινηµατογραφικών ταινιών. 

Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε σε µεγάλο βαθµό ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες 

αποτελούν ένα αυτόνοµο περιεχόµενο "κινητήρια δύναµη" για επιχειρήσεις 

συνδροµητικής τηλεόρασης. Επιπλέον, η δοµή της προσφοράς, τα χαρακτηριστικά 

αυτού του τύπου περιεχοµένων και οι όροι τιµολόγησης επιτρέπουν να εκτιµηθεί η 

απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης κινηµατογραφικών 
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ταινιών υψηλής θεαµατικότητας ως ξεχωριστή αγορά προϊόντος από άλλες αγορές 

απόκτησης περιεχοµένων.» 

Σε συνάρτηση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή σηµείωσε  τη θέση της LTV ότι «στο 

χώρο των ταινιών και των σειρών υπάρχει αριθµός ταινιών που προέρχονται από 

µεγάλα στούντιο ή επιτυχηµένων σειρών που µπορούν να θεωρηθούν ως εναλλάξιµες 

µεταξύ τους ως περιεχόµενο. Κανένα προϊόν δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά από 

µόνο του ξεχωριστή αγορά». Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της 

Ε.Ε. θεωρεί ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες υψηλής θεαµατικότητας δύνανται να 

αποτελέσουν, και αποτέλεσαν σε αριθµό αποφάσεων τόσο της Ε.Ε. όσο και εθνικών 

αρχών ανταγωνισµού, διακριτή αγορά. Σε ότι αφορά το θέµα των σειρών, η 

Επιτροπή θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να υποστηριχθεί στο παρόν στάδιο, ήτοι 

ότι µία σειρά είναι εναλλάξιµη, µε µία ταινία υψηλής θεαµατικότητας. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης προβολής των 

µεγάλων στούντιο του Χόλλυγουντ αποτελούν σηµαντικό περιεχόµενο για τους 

πάροχους συνδροµητικής τηλεόρασης και δύναται να προσελκύουν κάποιο αριθµό 

συνδροµητών. Επίσης, σηµειώνει ότι στην κυπριακή αγορά τα δικαιώµατα 

τηλεοπτικής µετάδοσης των εν λόγω ταινιών πρώτης προβολής πωλούνται 

πρωτίστως στις πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης και στη συνέχεια στους 

τηλεοπτικούς σταθµούς ελεύθερης πρόσβασης. Είτε αυτό οφείλεται στην υψηλότερη 

τιµή που είναι διατεθειµένες να πληρώσουν οι πλατφόρµες συνδροµητικής 

τηλεόρασης είτε στην απροθυµία των προµηθευτών να µεταδώσουν το συγκεκριµένο 

προϊόν στο ευρύ κοινό προτού επωφεληθούν της δηµοτικότητάς του (π.χ. µέσω pay-

per-view, video-on-demand), παραµένει γεγονός ότι το εν λόγω προϊόν διατίθεται 

από τους παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης στην πρώτη προβολή του.  

 (Β) ∆ικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο  

Η Επιτροπή για τον ορισµό της σχετικής αγοράς περιεχοµένου και ειδικότερα 

αθλητικού περιεχοµένου προέβηκε στην ανάλυση της παρούσας αγοράς, αφού έλαβε 

υπόψη τις πιο κάτω θέσεις των εµπλεκοµένων µερών. 

Τόσο η Primetel όσο και η ΑΤΗΚ υποστήριξαν ότι η απόκτηση περιεχοµένου είναι 

σηµαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του 

προσφερόµενου προϊόντος της συνδροµητικής τηλεόρασης. 
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Σε ότι αφορά το αθλητικό περιεχόµενο, η Primetel ανέφερε ότι λόγω των ιδιοµορφιών 

της κυπριακής αγοράς, µεγαλύτερη σηµασία έχουν οι αγώνες κυπριακού 

ποδοσφαίρου (πρωτάθληµα και κύπελλο), καθώς και οι αγώνες ποδοσφαίρου UEFA 

Champions League και UEFA Super Cup, αφού οι εν λόγω αγώνες έχουν αποδειχθεί 

από τους σηµαντικότερους και ίσως ο σηµαντικότερος παράγοντας στην επιλογή της 

συνδροµητικής τηλεοπτικής πλατφόρµας από τον Κύπριο καταναλωτή. Επίσης, η 

Primetel παρέπεµψε στα Αποτελέσµατα µελέτης για κατοχή και χρήση 

συνδροµητικής τηλεόρασης η οποία ετοιµάστηκε τον Ιούνιο 2007 από {…}, τα οποία 

δεικνύουν ότι το αθλητικό περιεχόµενο αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα 

για την επιλογή συνδροµητικής τηλεόρασης.  

Η ΑΤΗΚ, σε ότι αφορά το αθλητικό περιεχόµενο, ανέφερε ότι θεωρεί ως περιεχόµενο 

υψηλής στάθµης το ποδόσφαιρο (Κυπριακό ποδόσφαιρο, UEFA UCL/ UEL, World 

Cup, Euro, Αγγλικό, Ελληνικό ποδόσφαιρο, Εθνική Κύπρου) ενώ υψηλή 

ακροαµατικότητα µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει το ποδόσφαιρο, η 

καλαθόσφαιρα, το τένις, οι Ολυµπιακοί Αγώνες, καλοκαιρινές αθλητικές οργανώσεις, 

όπως π.χ το beach volley και άλλα γεγονότα τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη αξία αν σε 

αυτά συµµετέχουν Έλληνες ή Κύπριοι αθλητές. Η αξία των ποδοσφαιρικών 

οργανώσεων αποκτά ιδιαίτερη αξία αν σε αυτές συµµετέχουν ελληνικές οµάδες, είτε 

σε εθνικό επίπεδο, είτε σε σωµατειακό επίπεδο. Συγκεκριµένα, για το ποδόσφαιρο 

παρουσιάζεται ενδιαφέρον στα πρωταθλήµατα Κύπρου και Ελλάδας (Σούπερ Λίγκα), 

της Αγγλίας (FA Premier League) και άλλων ευρωπαϊκών πρωταθληµάτων ανάλογα 

και µε το επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Αυξηµένο ενδιαφέρον παρατηρείται επίσης σε 

ευρωπαϊκές και παγκόσµιες διοργανώσεις, όπως το UEFA Champions League 

(ιδιαίτερα όταν συµµετέχουν κυπριακές ή ελληνικές οµάδες), UEFA Europa League 

(ιδιαίτερα όταν συµµετέχουν κυπριακές ή ελληνικές οµάδες), οι αγώνες της Εθνικής 

Ελλάδας, της Εθνικής Κύπρου και τα προκριµατικά και οι αγώνες τελικής φάσης του 

Euro και του Παγκόσµιου Κυπέλλου. Η ΑΤΗΚ σηµείωσε ότι «Είναι γενικά παραδεκτό 

ότι η πώληση των δικαιωµάτων για ζωντανή µετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων µε 

αποκλειστικότητα, αυξάνει την αξία του παρεχόµενου περιεχοµένου.» 

Η LTV πρόσθεσε ότι µπορεί το αθλητικό περιεχόµενο να αποτελεί σε πολύ 

συγκεκριµένες περιπτώσεις ένα σηµαντικό παράγοντα για την επιλογή 

συνδροµητικής τηλεόρασης αλλά όχι το οποιοδήποτε αθλητικό προϊόν. Ως 

παράδειγµα αναφέρει στη διαφορετική αξία των αγώνων tennis masters & grand 

slams και την αξία οποιωνδήποτε άλλων αγώνων tennis. Επίσης, αναφέρει ότι 

ελάχιστος κόσµος στην Κύπρο ενδιαφέρεται για το πρωτάθληµα στην Αυστρία ή την 
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Ολλανδία, ενώ τα πρωταθλήµατα κυπριακού ποδοσφαίρου, ελληνικού ποδοσφαίρου 

και το ευρωπαϊκό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου (Champions και Εuropa League) 

µπορεί να θεωρηθούν σε µεγάλο βαθµό εναλλάξιµα µεταξύ τους. Εντούτοις, 

επισηµαίνεται και η θέση της LTV σύµφωνα µε την οποία «Ως περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης, καθορίζεται αυτό το οποίο συγκεντρώνει υψηλές µετρήσεις τηλεθέασης. 

Παρόµοιο περιεχόµενο που µεταδίδεται από συνδροµητικούς τηλεοπτικούς σταθµούς, 

µε βάση τις µετρήσεις που έχουµε στην κατοχή µας, περιλαµβάνει ελάχιστο 

τηλεοπτικό προϊόν και κυρίως ορισµένα ντέρµπι του κυπριακού πρωταθλήµατος 

ποδοσφαίρου». 

Η Επιτροπή έκρινε ως καθοδηγητική την απόφαση της Ε.Ε. στην υπόθεση Newscorp 

όπου αναφέρονται τα ακόλουθα σχετικά µε την αγορά δικαιωµάτων µετάδοσης 

ποδοσφαιρικών αγώνων: 

«Σε προηγούµενες υποθέσεις η Επιτροπή ανέφερε ότι υπάρχει ξεχωριστή αγορά για 

την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων τηλεοπτικής µετάδοσης ποδοσφαιρικών 

διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων που πραγµατοποιούνται κάθε 

χρόνο (το εθνικό πρωτάθληµα, κυρίως πρώτης κατηγορίας και κύπελλα, το Κύπελλο 

Πρωταθλητριών UEFA και το Κύπελλο UEFA). Η τηλεόραση ελεύθερης πρόσβασης 

συµµετέχει στη διαδικασία υποβολής προσφορών για δικαιώµατα επί του Κυπέλλου 

Πρωταθλητριών και του κυπέλλου UEFA. 

Η συγκεκριµένη αγορά διακρίνεται από την απόκτηση δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής 

µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων που 

δεν πραγµατοποιούνται τακτικά, όπως το Παγκόσµιο Κύπελλο ή το Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθληµα, που πωλούνται από διάφορους οργανισµούς. Σε κάποιο βαθµό, οι 

τηλεοράσεις ελεύθερης πρόσβασης συµµετέχουν στη διαδικασία υποβολής 

προσφορών για τα συγκεκριµένα δικαιώµατα. Τα πορίσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν 

από την έρευνα της αγοράς για την παρούσα υπόθεση. 

Για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, η επηρεαζόµενη αγορά είναι εκείνη της 

απόκτησης αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης ποδοσφαιρικών 

διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων που πραγµατοποιούνται κάθε 

χρόνο (το εθνικό πρωτάθληµα, κυρίως πρώτης κατηγορίας και κύπελλα, το Κύπελλο 

Πρωταθλητριών UEFA και το Κύπελλο UEFA). Η έρευνα της αγοράς επιβεβαίωσε 

σαφώς ότι ο συγκεκριµένος τύπος ποδοσφαιρικού περιεχοµένου αποτελεί ένα 

αυτόνοµο περιεχόµενο "κινητήρια δύναµη" για φορείς συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Επιπλέον, λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών αυτού του τύπου 
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περιεχοµένων και των όρων τιµολόγησης (που είναι σαφώς υψηλότερα από τα 

αντίστοιχα των άλλων τακτικών αθλητικών διοργανώσεων όπου συµµετέχουν οι 

εθνικοί σύλλογοι), η απόκτηση αποκλειστικών δικαιωµάτων ραδιοτηλεοπτικής 

µετάδοσης των τακτικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών 

συλλόγων µπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστή αγορά προϊόντος, σαφώς διακρινόµενη 

από άλλες αγορές απόκτησης περιεχοµένων.» 

Επίσης, καθοδηγητικά κρίνονται τα όσα καταγράφονται  στην απόφαση της  

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001/478/ΕΚ- UEFA, ήτοι ότι όταν ένα συγκεκριµένο είδος 

προγράµµατος προσελκύει τακτικά πολυάριθµους τηλεθεατές ή ορισµένες 

κατηγορίες τηλεθεατών, ή αποδίδει εικόνα που δεν µπορούν να προσφέρουν άλλα 

προγράµµατα, αυτό το είδος προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί 

χωριστή αγορά, γιατί δεν υπάρχουν άλλα προγράµµατα ικανά να ασκήσουν 

ανταγωνιστική πίεση στους κατόχους αυτών των δικαιωµάτων και να περιορίσουν τα 

περιθώρια κίνησής τους σε ό,τι αφορά τον καθορισµό των τιµών.58 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάλυση της αγοράς στα πλαίσια της απόφασης Newscorp, 

δύναται να εφαρµοστεί και στην ανάλυση της κυπριακής αγοράς. Είναι γενικότερα 

αποδεκτό ότι το ποδόσφαιρο είναι το δηµοφιλέστερο άθληµα στην Κύπρο, το οποίο 

προσελκύει τους περισσότερους θεατές, τηλεθεατές και συνδροµητές, σε αντίθεση µε 

άλλα αθλήµατα όπως τένις, βόλεϊ, καλαθόσφαιρα κλπ. Αν και στα τελευταία αυτά 

αθλήµατα η συµµετοχή Κύπριου ή Έλληνα αθλητή δύναται να τα καταστήσει 

δηµοφιλέστερα, εντούτοις, δεν δύνανται να αποκτήσουν τη σηµαντικότητα του 

αθλήµατος του ποδοσφαίρου λόγω της µεγάλης απήχησης που έχει το ποδόσφαιρο 

ως άθληµα στο κυπριακό κοινό. 

Σε ότι αφορά το EURO και το World Cup, τα οποία αναφέρει η ΑΤΗΚ, η Επιτροπή 

θεωρεί ότι εφόσον αυτά δεν αποτελούν ποδοσφαιρικές διοργανώσεις που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, δεν δύναται να αποτελέσουν µέρος του παρόντος 

ορισµού της σχετικής αγοράς. 

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα, σηµειώνει ότι συµφωνεί µε τη θέση της LTV ότι τα 

πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου π.χ. Αυστρίας ή Ολλανδίας δεν µπορούν να 

αποτελέσουν σηµαντικό περιεχόµενο για τις πλατφόρµες συνδροµητικής 

τηλεόρασης, εφόσον το κυπριακό κοινό ενδιαφέρεται κυρίως για το κυπριακό 

                                                             
58 2001/478/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2001, σχετικά µε διαδικασία εφαρµογής 
του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συµφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση αριθ. 37.576 — 
Κανόνες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης της UEFA) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1023] 
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ποδόσφαιρο και σε µικρότερο βαθµό για το UEFA Champions League και το UEFA 

Europa League, στα οποία δύνανται να συµµετέχουν εθνικοί σύλλογοι. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καταλήγει ότι τα 

δικαιώµατα µετάδοσης επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται 

κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εθνικών (τοπικών) συλλόγων, συµπεριλαµβανοµένων 

των UEFA Champions League, Europa League, Super Cup αποτελούν σχετική 

αγορά προϊόντος/υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι οι παροχείς συνδροµητικής τηλεόρασης δύνανται 

να ανταγωνίζονται σε κάποιο βαθµό τους σταθµούς ελεύθερης πρόσβασης σε ότι 

αφορά τα δικαιώµατα των αγώνων UEFA, κάτι το οποίο συµβαίνει και στην κυπριακή 

αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Sigma και το ΡΙΚ έχουν αποκτήσει τα 

δικαιώµατα προβολής αγώνων της UEFA κατά καιρούς. Επιπλέον επισηµαίνεται ότι 

σε ό,τι αφορά την UEFA, τα δικαιώµατα µετάδοσης δίνονται σε συνδροµητική αλλά 

και σε ελεύθερης πρόσβασης κανάλια/ παρόχους. 

Η διαφορά όµως στην κυπριακή αγορά έγκειται στο γεγονός ότι τα δικαιώµατα 

τηλεοπτικής µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων µε τη συµµετοχή εθνικών 

συλλόγων στα πλαίσια του εθνικού - κυπριακού πρωταθλήµατος ή κυπέλλου 

αποτελούν υψηλό ανταγωνιστικό προϊόν για τους παρόχους συνδροµητικής 

τηλεόρασης, ενώ διαπιστώνεται ότι οι τηλεοπτικοί ελεύθεροι ραδιοσταθµοί δεν 

ανταγωνίζονται τη συνδροµητική τηλεόραση στην απόκτηση του συγκεκριµένου 

αυτού περιεχοµένου. 

 Κυπριακό ποδόσφαιρο 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όταν ένα συγκεκριµένο είδος προγράµµατος προσελκύει 

τακτικά πολυάριθµους τηλεθεατές ή ορισµένες κατηγορίες τηλεθεατών, ή αποδίδει 

εικόνα που δεν µπορούν να προσφέρουν άλλα προγράµµατα, αυτό το είδος 

προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί χωριστή αγορά, γιατί δεν υπάρχουν 

άλλα προγράµµατα ικανά να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στους κατόχους αυτών 

των δικαιωµάτων και να περιορίσουν τα περιθώρια κίνησής τους σε ό,τι αφορά τον 

καθορισµό των τιµών.59 

                                                             
59 2001/478/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2001, σχετικά µε διαδικασία εφαρµογής 
του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συµφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση αριθ. 37.576 — 
Κανόνες ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης της UEFA) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2001) 1023]. 
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο δύναται να αποτελέσει χωριστή 

υπό-αγορά από την αγορά δικαιωµάτων επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων, λόγω της 

σηµαντικότητας της για τα συνδροµητικά κανάλια και λόγω της µεγάλης απήχησης 

που έχει στο κυπριακό κοινό.  

Ως έχει αναφερθεί τα δικαιώµατα µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων στα 

πλαίσια του κυπριακού ποδοσφαίρου πωλούνται από τους ίδιους τους αθλητικούς 

συλλόγους, και όχι συλλογικά µέσω κάποιου οργάνου, όπως γινόταν παλαιότερα µε 

την ΚΟΠ.  

Η σπουδαιότητα του κυπριακού ποδοσφαίρου για τους φορείς της συνδροµητικής 

τηλεόρασης φαίνεται από τα συνολικά ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση 

αυτών από τις πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

τα διαθέσιµα στοιχεία, για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων ποδοσφαιρικών 

αγώνων κυπριακών οµάδων, ξοδεύτηκαν από τα συνδροµητικά κανάλια {…} την 

αθλητική περίοδο 2009-2010 και {…} την αθλητική περίοδο 2010-2011, ενώ 

παράλληλα ξοδεύτηκαν από τα συνδροµητικά κανάλια για διεθνείς διοργανώσεις 

περίπου {…} το 2009 και {…} το 2010. Το γεγονός ότι για τις κυπριακές οµάδες έχουν 

πληρωθεί πολύ υψηλότερα ποσά παρά για τις διεθνείς διοργανώσεις, δεικνύει 

ακριβώς το πόσο δηµοφιλές είναι το άθληµα του ποδοσφαίρου όταν σε αυτό 

συµµετέχουν εθνικές οµάδες και την απήχηση που έχει στο κοινό. Τα ποσά που είναι 

διατεθειµένοι να καταβάλουν οι πάροχοι συνδροµητικής τηλεόρασης για να 

αποκτήσουν επί αποκλειστικής βάσης τα δικαιώµατα αυτά, αποδεικνύουν τη 

σηµαντικότητα του συγκεκριµένου περιεχοµένου. Εξάλλου, κύριο µέληµα ενός 

παρόχου συνδροµητικής τηλεόρασης είναι η διατήρηση και αύξηση της 

συνδροµητικής του βάσης. Το γεγονός ότι ένας πάροχος είναι διατεθειµένος να 

πληρώσει τόσο µεγάλα ποσά δεικνύει ότι το περιεχόµενο αυτό αποτελεί κινητήρια 

δύναµη για αυτόν και ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν άλλα προγράµµατα ικανά να 

ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στους κατόχους αυτών των δικαιωµάτων και να 

περιορίσουν τα περιθώρια κίνησής τους σε ό,τι αφορά τον καθορισµό των τιµών.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι τόσο 

σηµαντικό ως περιεχόµενο ώστε δύναται να καθορίσει την ανάπτυξη και διατήρηση 

της συνδροµητικής βάσης µίας συνδροµητικής πλατφόρµας και αποτελεί διακριτή 

υπό- αγορά στα πλαίσια εξέτασης της παρούσας υπόθεσης. 
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7.1.4. Χονδρική διάθεση κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών 

υψηλής θεαµατικότητας σε τηλεοπτική συνδροµητική πλατφόρµα 

Σε ότι αφορά τον καθορισµό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή άντλησε καθοδήγηση 

από την απόφαση της Ε.Ε, στην υπόθεση British Interactive Broadcasting / Open: 

«για να αποδειχθεί πετυχηµένος ένας φορέας συνδροµητικής τηλεόρασης θα πρέπει 

να συµπεριλάβει στις υπηρεσίες του και την παροχή κινηµατογραφικών και αθλητικών 

καναλιών».60 Ως εκ τούτου, αν και υπάρχουν και θεµατικά κανάλια τα οποία µπορούν 

να αποτελέσουν µέρος του «πακέτου» της συνδροµητικής τηλεόρασης, τα κανάλια τα 

οποία ουσιαστικά κινούν την εγγραφή συνδροµητών είναι αυτά που περιέχουν 

κινηµατογραφικό και αθλητικό περιεχόµενο. 

Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση, η ζήτηση για συγκεκριµένα κανάλια από φορείς 

συνδροµητικής τηλεόρασης αντικατοπτρίζει τη ζήτηση από µέρους των 

συνδροµητών. Τα συνδροµητικά κανάλια που προσφέρουν πρόσφατες ταινίες και 

ζωντανή αποκλειστική µετάδοση ελκυστικών αθλητικών εκδηλώσεων συγκεντρώνουν 

τη µεγαλύτερη ακροαµατικότητα. Οι συνδροµές σε τέτοια κανάλια είναι οι ακριβότερες 

σε αντίθεση µε τα  σηµαντικά ή γενικού ενδιαφέροντος συνδροµητικά τηλεοπτικά 

κανάλια που παρέχονται στους πελάτες ως µέρος µιας δέσµης µε κανάλια µε 

κινηµατογραφικές ταινίες και αθλητικά γεγονότα. Για τη συνδροµητική τηλεόραση το 

γεγονός ότι ορισµένα αθλητικά προγράµµατα και κινηµατογραφικές ταινίες 

επιτυγχάνουν πολύ υψηλά ποσοστά ακροαµατικότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

καθώς αντικατοπτρίζει την προθυµία των τηλεθεατών να καταβάλλουν µεγαλύτερη 

τιµή για κινηµατογραφικά και αθλητικά κανάλια σε σχέση µε άλλα κανάλια. 

Η χονδρική τιµή για την απόκτηση κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών 

(οπτικοακουστικό περιεχόµενο) είναι επίσης πολύ υψηλότερη σε σχέση µε τα άλλα 

κανάλια διότι µικρές πάγιες αυξήσεις στις σχετικές τιµές αποδείχτηκαν επικερδείς. 

Αυτό σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην απόφαση της Ε.Ε, στην υπόθεση British 

Interactive Broadcasting /Open, η χονδρική διάθεση καναλιών κινηµατογραφικών 

ταινιών και αθλητικών προγραµµάτων αποτελεί χωριστή αγορά.61 

Η Επιτροπή επί των πιο πάνω, σηµειώνει και τα όσα καταγράφονται στην απόφασή 

της µε αρ. 13/2015, ηµεροµηνίας 13/5/2015 όπου όρισε την αγορά ευρέως «ως την 

                                                             
60Παρ.28, Βλ. απόφαση Bertelsmann/Kirch/Premiere, και ιδίως παραγράφους 34 και 48. 
61Παρ. 29, Βλέπε απόφαση της Επιτροπής της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, NC/Canal+/CDPQ/BankAmerica, 
ΕΕ C 233 της 14.8.1999, σ. 51. 
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Χονδρική ∆ιάθεση Κινηµατογραφικών και Αθλητικών Καναλιών Υψηλής 

Θεαµατικότητας για Τηλεοπτική Συνδροµητική Πλατφόρµα.» 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή και στην προκειµένη περίπτωση, ακολουθώντας το ίδιο 

σκεπτικό ορίζει την αγορά ευρέως «ως την Χονδρική ∆ιάθεση Κινηµατογραφικών και 

Αθλητικών Καναλιών Υψηλής Θεαµατικότητας για Τηλεοπτική Συνδροµητική 

Πλατφόρµα.» 

7.1.5 Λιανική Συνδροµητική Τηλεόραση 

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ αρχικά υποστήριξε ότι η Επιτροπή και η Υπηρεσία για τον 

καθορισµό της σχετικής αγοράς της συνδροµητικής τηλεόρασης αντλεί καθοδήγηση 

και στηρίζεται σε απόφαση που αφορά συγκεντρώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες 

αφορούσαν διαφορετικά γεγονότα και διαφορετικές περιοχές σε διαφορετικούς 

χρόνους. Επεσήµανε ότι δεν εξετάστηκε η δυνατότητα υποκατάστασης της ζήτησης ή 

της προσφοράς ή ο δυνητικός ανταγωνισµός στη βάση του SSNIP. Επίσης, 

υποστήριξε ότι δεν έγινε έρευνα στους πελάτες ή σε άλλους φορείς της αγοράς ώστε 

να ληφθούν υπόψη οι απόψεις τους και ότι δεν έγινε καµία ουσιαστική έρευνα για τις 

συγκριτικές τιµές, τους φραγµούς, την σταδιακή αύξηση των µεριδίων της ΑΤΗΚ και 

των ανταγωνιστικών της κλπ. 

O δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι η µη κωδικοποιηµένη τηλεόραση και η 

συνδροµητική τηλεόραση ανταγωνίζονται µεταξύ τους για την προσέλκυση 

τηλεθεατών, παρά τις διαφορετικές πηγές εσόδων τους (διαφηµίσεις έναντι 

συνδροµητών) και θα έπρεπε να ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά αφού υπάρχει 

ανταγωνισµός µεταξύ τους από πλευράς ζήτησης. Χρησιµοποιεί µάλιστα ως 

παράδειγµα το Report sent to Secretary of State (BERR) 14 December 2007 σχετικά 

µε το έγγραφο “Competition Commission, Acquisition By British Sky Broadcasting 

Group Plc Of 17.9 Per Cent Of The Shares In Itv Plc”, όπου ορίζεται µια αγορά “for 

all-TV”.  Κάτι τέτοιο, ισχυρίζεται ότι θα µπορούσε να επιβεβαιωθεί και µε την 

εφαρµογή του SSNIP τεστ, το οποίο δεν έγινε από την Υπηρεσία. 

Η Επιτροπή, σηµειώνει ότι δεν αποδέχεται και απορρίπτει τον ισχυρισµό του 

δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι, «δεν έγινε ουσιαστική έρευνα» και ότι δεν ερωτήθηκαν 

φορείς της αγοράς. Υπογραµµίζει πως στο πλαίσιο της δέουσας έρευνας που 

διεξήχθη για σκοπούς καθορισµού της σχετικής αγοράς για τη λιανική συνδροµητική 

τηλεόραση συλλέχθηκαν δεδοµένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές, από τους 

παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αλλά και από 
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δηµόσιες αρχές της ∆ηµοκρατίας µε στόχο να γίνει µε κάθε λεπτοµέρεια και στη βάση 

καθιερωµένων αρχών η διεξαγωγή ορισµού και ανάλυσης της σχετικής αγοράς στην 

κυπριακή αγορά. 

Η Επιτροπή, ειδικότερα σηµειώνει ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής της προκαταρκτικής 

έρευνας ζητήθηκε από όλες τις εταιρείες παροχής λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης να δώσουν στοιχεία αναφορικά µε την εν λόγω αγορά, όπως 

πληροφορίες για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, τα 

πακέτα υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και την ύπαρξη φραγµών εισόδου.  

Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας λήφθηκαν 

στοιχεία από την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η οποία µεταξύ άλλων, παρείχε 

πληροφόρηση αναφορικά µε τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών στην Κύπρο, 

τα διάφορα τεχνολογικά µέσα/δίκτυα που χρησιµοποιούνται για σκοπούς µετάδοσης 

διαδικτυακών ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν όλοι οι 

αδειοδοτηµένοι τηλεοπτικοί σταθµοί που λειτουργούσαν εντός της ∆ηµοκρατίας την 

υπό αναφορά περίοδο (ίδε Πίνακα 1 του Σηµειώµατος της Υπηρεσίας) καθώς και τα 

συνδροµητικά κανάλια. 

Περαιτέρω, έγινε έρευνα για το µεταδιδόµενο από τα συνδροµητικά κανάλια 

περιεχόµενο, όπου σηµειώθηκε ότι: «Οι πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης, οι 

οποίες ουσιαστικά εξαρτώνται από το µέγεθος της συνδροµητικής τους βάσης, 

προσπαθούν να αποκτήσουν το περιεχόµενο που παραδοσιακά δύναται να 

εξασφαλίσει υψηλή θεαµατικότητα και, άρα, αύξηση και στη συνδροµητική τους βάση. 

[…[ Με την απόκτηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ή προϊόντων, οι πλατφόρµες 

συνδροµητικής τηλεόρασης συνθέτουν κανάλια τα οποία περιλαµβάνουν στο πακέτο 

το οποίο προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή.» (Ίδε κεφάλαιο 5.2 του Σηµειώµατος 

της Υπηρεσίας). Επίσης έγινε ανάλυση των χαρακτηριστικών της συνδροµητικής 

τηλεόρασης καθώς και των τιµών της αγοράς (ίδε Πίνακες 2- 6 του Σηµειώµατος της 

Υπηρεσίας). 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας οι εταιρείες Multichoice και 

Forthnet δήλωσαν ότι «Η παροχή των τηλεοπτικών υπηρεσιών εντός της επικράτειας 

της Κυπριακής δηµοκρατίας, γίνεται µέσω διαφόρων µέσων/µεθόδων διανοµής 

(δορυφορική, καλωδιακή, IPTV/ευρυζωνικές υπηρεσίες, επίγεια ψηφιακή), και η λήψη 

του περιεχοµένου πραγµατοποιείται από το χρήση είτε σε ελεύθερη είτε σε 

συνδροµητική βάση. Το µεταδιδόµενο περιεχόµενο µπορεί να συνίσταται είτε σε ένα 

συγκεκριµένο πρόγραµµα ή προϊόν.[..] Από την πλευρά της ζήτησης, θεωρούµε ότι η 
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διάκριση ανάµεσα στα διάφορα µέσα µετάδοσης /διανοµής δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη σηµασία για την επιλογή του τηλεθεατή. Οι 

καταναλωτές, δηλαδή, των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αποδίδουν τόση 

βαρύτητα στο δίκτυο µετάδοσης των εν λόγω υπηρεσιών. Αντιθέτως, αυτό που τους 

ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το περιεχόµενο που προσφέρεται είναι ελκυστικό και 

ανταγωνιστικό, θεωρούν εναλλάξιµο (και άρα υποκατάστατους) τους διάφορους 

τρόπους µετάδοσης/διανοµής (συµπεριλαµβανοµένων και των ευρυζωνικών µεθόδων 

διανοµής).» Επίσης ανέφεραν ότι «εκτός από τις διάφορες ρυθµιστικής φύσεως 

υποχρεώσεις, δεν υφίστανται σηµαντικοί φραγµοί εισόδου στην αγορά της παροχής 

ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών […]» 

Επιπλέον, η εταιρεία Cablenet στο πλαίσιο της έρευνας, αναφερόµενη στους 

φραγµούς εισόδου στην αγορά της συνδροµητικής τηλεόρασης σηµείωσε ότι (α) για 

να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης, απαιτείται 

συνήθως µια µεγάλη αρχική επένδυση για την δηµιουργία του συστήµατος λήψης και 

εκποµπής των καναλιών, (β) ένας άλλος σηµαντικός φραγµός είναι η πρόσβαση σε 

µέθοδο ή δίκτυο µετάδοσης και (γ) η δυσκολία πρόσβασης σε υψηλό περιεχόµενο. 

Σε ότι αφορά την χρήση της τεχνολογίας η εταιρεία Cablenet στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας, δήλωσε ότι «Παραδοσιακά στην Κύπρο η συνδροµητική 

τηλεόραση προσφερόταν µέσω επίγειας εκποµπής (LTV και ALFA) ή µέσω 

δορυφόρου (NOVA Cyprus). Μέσω επίγειας µορφής µέχρι σήµερα υπήρχαν 

διαθέσιµες συχνότητες και δεν υπήρχε δυνατότητα εξασφάλισης αδειών. Θεωρούµε 

ότι µε την µετάβαση στην ψηφιακή εκποµπή το θέµα της πρόσβασης θα γίνει σχετικά 

πιο εύκολο παρόλο που για σηµαντικό αριθµό καναλιών το λειτουργικό κόστος θα 

είναι πολύ ακριβό. Μέσω δορυφόρου, το κόστος είναι πάλι πολύ ακριβό, καθώς 

υπάρχει ανταγωνισµός από πολλούς παροχείς οι οποίοι εξυπηρετούν άλλες χώρες µε 

πιο µεγάλες αγορές[…] Πρόσφατα η συνδροµητική τηλεόραση προσφέρεται και µέσω 

των ενσύρµατων δικτύων που προορίζονται κυρίως για ευρυζωνικές υπηρεσίες, τα 

οποία όµως δίκτυα είναι συνήθως ιδιόκτητα από τους παρόχους τους και δεν υπάρχει 

εύκολη πρόσβασης.»  

Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας, η ΑΤΗΚ ερωτήθηκε 

για τα προϊόντα που παρέχει στην συνδροµητική τηλεόραση καθώς και τις απόψεις 

της αναφορικά µε την ύπαρξη φραγµών εισόδου στις σχετικές αγορές. Σε σχέση µε 

τους φραγµούς εισόδου η ΑΤΗΚ στο πλαίσιο της έρευνας ανέφερε ότι: «Η αυστηρή 

ρύθµιση που υπάρχει για τις πιο πάνω αγορές διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν εµπόδια 

εισόδου», δεδοµένο που συνεκτιµήθηκε. 



 102 / 292 
 

Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της έρευνας και αφού διασαφηνίστηκε από την ΑΤΗΚ ότι ο 

πελάτης (καταναλωτής) µέσω της υπηρεσίας Cytavision έχει τη δυνατότητα να 

παρακολουθεί τηλεοπτικά κανάλια, καθώς και Κυπριακά κανάλια, να ενοικιάζει 

ταινίες, κ.λ.π., και ότι η µετάδοση της Cytavision γίνεται ψηφιακά, αξιολόγησε το κατά 

πόσο: (α) η λιανική συνδροµητική τηλεόραση και η ελεύθερη τηλεόραση αποτελούν 

µια ενιαία αγορά και (β) κατά πόσον υπάρχει διαχωρισµός της αγοράς ανάλογα µε 

την τεχνολογία η οποία χρησιµοποιείται για σκοπούς µετάδοσης, ήτοι επίγεια 

αναλογική, ψηφιακή, καλωδιακή, δορυφορική, κλπ.  

Ως προς τούτο, αντλήθηκε καθοδήγηση από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και των Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων. Ως αναφέρεται και στην Έκθεση Αιτιάσεων της 

Επιτροπής, η συνδροµητική τηλεόραση αναφέρεται σε προσφορά υπηρεσιών 

τηλεόρασης µε αντάλλαγµα αµοιβή υπό τη µορφή συνδροµής. Η Ε.Ε. σε αριθµό 

αποφάσεων της62 έκρινε ότι η µη κωδικοποιηµένη τηλεόραση και η συνδροµητική 

τηλεόραση συνιστούν δύο διακριτές αγορές. Η Επιτροπή έκρινε ως καθοδηγητική την 

απόφαση της Ε.Ε. στην υπόθεση MSG Media Service, στην οποία τόνισε τα εξής: 

«Ενώ στην περίπτωση της µη κωδικοποιηµένης τηλεόρασης η εµπορική σχέση 

υφίσταται µεταξύ του φορέα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης και των διαφηµιστικών 

επιχειρήσεων, στην περίπτωση της συνδροµητικής τηλεόρασης εµπορική σχέση 

υφίσταται µεταξύ του φορέα ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης και του τηλεθεατή ως 

συνδροµητή. Κατά συνέπεια, για τα δύο αυτά είδη τηλεόρασης ισχύουν διαφορετικοί 

όροι ανταγωνισµού. Ενώ στην περίπτωση της µη κωδικοποιηµένης τηλεόρασης οι 

βασικοί παράγοντες είναι το µερίδιο τηλεθέασης και τα τέλη διαφηµίσεων, στην 

περίπτωση συνδροµητικής τηλεόρασης οι βασικοί συντελεστές είναι η διαµόρφωση 

των προγραµµάτων µε γνώµονα τα ενδιαφέροντα του κοινού στο οποίο 

απευθύνονται, προσδίδοντας έµφαση στις κινηµατογραφικές ταινίες πρώτης 

προβολής και τα αθλητικά γεγονότα, καθώς και στην τιµή της µηνιαίας ή ετήσιας 

συνδροµής. Η συνδροµητική τηλεόραση χαρακτηρίζεται επίσης από την ανάγκη 

κατοχής ενός αποκωδικοποιητή για την αποκρυπτογράφηση των προγραµµάτων, 

από την εµπορική εκµετάλλευση που πραγµατοποιείται είτε µέσω ενός δικτύου 

διανοµέων, είτε µέσω µίας οµάδας υπεύθυνης για τις πωλήσεις και από την ανάγκη 

                                                             
62 1999/781/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, British Interactive broadcasting/ Open, Επίσηµη Εφηµερίδα 
L312/1, ηµερ.6.12.1999, 1999/153, Απόφαση της Επιτροπής, Bertelsmann/Kirch/ Premiere, Επίσηµη 
Εφηµερίδα L53/1, ηµερ. 27.2.1999, 1999/242/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, TPS, Επίσηµη Εφηµερίδα 
L90/6, ηµερ. 2.4.1999 και Απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.2876, Newscorp/ Telepiu.  
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διαχείρισης των συνδροµών, καθώς και από την τεχνολογία ελέγχου της 

πρόσβασης.»63 

Αναφορικά µε τις θέσεις που εκφράστηκαν από µέρους της ΑΤΗΚ στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας, όπου η ΑΤΗΚ δηλώνει ότι θεωρεί την κωδικοποιηµένη 

(συνδροµητική τηλεόραση) και µη κωδικοποιηµένη (ελεύθερη τηλεόραση) ως µια 

αγορά, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η θέση αυτή είναι κάθετα αντίθετη µε τα όσα η ίδια 

η ΑΤΗΚ κατέθεσε σε ενώπιόν της προηγούµενες διαδικασίες για τις οποίες έχουν 

εκδοθεί σχετικές αποφάσεις.  

Ειδικότερα από την απόφαση της  Επιτροπής µε αρ. 58/2012, προκύπτει ότι στο 

πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας «Η ΑΤΗΚ σε επιστολές της, επεξηγώντας το µέγεθος 

της αγοράς της συνδροµητικής τηλεόρασης, αναφέρθηκε σε εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν µόνο στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης, αποκλείοντας 

αυτές που ασχολούνταν µε την ελεύθερη τηλεόραση, ήτοι τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς ΡΙΚ, ΜΕΓΑ, ΑΝΤΕΝΝΑ, SIGMA, κλπ. Επίσης, δεν έκανε διαχωρισµό στον 

τρόπο µετάδοσης και στην τεχνολογία η οποία χρησιµοποιείτο..»64 Η περίοδος 

έρευνας στην εν λόγω απόφαση αφορούσε τα έτη από το 2004 έως 2008. 

Επίσης, από την απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 13/2015, προκύπτει ότι όλοι οι 

φορείς της αγοράς πλην της εταιρείας Forthnet δήλωσαν ότι η συνδροµητική 

τηλεόραση και η ελεύθερη τηλεόραση ελάχιστη σχέση έχουν µεταξύ τους και 

αποτελούν διακριτές σχετικές αγορές από την πλευρά των καταναλωτών. Μεταξύ 

των εταιρειών που θεωρούσαν τις δύο αυτές υπηρεσίες διακριτές ήταν και η ΑΤΗΚ, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «Παρόλο που η χρήση και η µέθοδος µετάδοσης 

είναι τα ίδια, είναι πολύ πιθανόν η συνδροµητική τηλεόραση και η ελεύθερη 

τηλεόραση να αποτελούν διακριτές σχετικές αγορές από πλευράς καταναλωτών, 

λόγω του ότι για τη συνδροµητική τηλεόραση υπάρχει χρέωση, ενώ τα κανάλια 

ελεύθερη λήψης προσφέρονται δωρεάν».65 Η Επιτροπή στην εν λόγω απόφασή 

έκρινε ότι οι δύο αυτές υπηρεσίες είναι διακριτές. Στην εν λόγω απόφαση της, η 

Επιτροπή εξέτασε στοιχεία που αφορούσαν την περίοδο 2011-2012. 

                                                             
63 1994/922/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, MSG Media Service, Επίσηµη Εφηµερίδα L364/1, ηµερ. 
31.12.1994. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω διάκριση µεταξύ pay TV και free-to-air ακολουθήθηκε και στην 
απόφαση M.5121 Newscorp/ Premiere, ηµεροµηνίας 25/6/2008, παρ. 15 
64 Βλέπε απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 58/2012: Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον 
της Α.ΤΗ.Κ. για παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008 (αρ. φακ. 11.17.36/2005) 
65 Βλέπε απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 13/2015 Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του οµίλου Forthnet Α.Ε. και/ή της Multichoice Hellas S.A. για 
πιθανολογούµενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόµου 13(Ι)/2008, καθώς και των άρθρων 
101 ή/και 102 ΣΛΕΕ (αρ. φακ.: 11.17.012.01) 
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Αναφορικά µε τον ισχυρισµό του δικηγόρου της ΑΤΗΚ σε σχέση µε τις υποθέσεις στις 

οποίες γίνεται αναφορά στην Έκθεση Αιτιάσεων και στο σηµείωµα της Υπηρεσίας, η 

Επιτροπή παρατηρεί ότι η υπόθεση που παρουσιάζει ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ 

προωθώντας της θέση του, αποτελεί υπόθεση συγκέντρωσης, γεγονός που 

αυτοαναιρεί το επιχείρηµά του ότι η Επιτροπή εσφαλµένα «στηρίζεται σε αποφάσεις 

που αφορούν συγκεντρώσεις επιχειρήσεων δηλαδή που έχουν εκδοθεί για 

διαφορετικό σκοπό/αντικείµενο, αφορούσαν διαφορετικά γεγονότα και γεωγραφικές 

περιοχές σε διαφορετικούς χρόνους και έχουν κριθεί µε διαφορετικό σκεπτικό» και 

οδηγείται σε αντιφάσεις, καταρρίπτοντας µε αυτόν τον τρόπο ο ίδιος το επιχείρηµά 

του αυτό. 

Επί της ουσίας, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η εν λόγω υπόθεση ‘Acquisition By British 

Sky Broadcasting Group Plc Of 17.9 Per Cent Of The Shares In Itv Plc”66 δεν 

υπονοεί ότι δεν υπάρχει διαχωρισµός ανάµεσα στη  µη κωδικοποιηµένη τηλεόραση 

και τη συνδροµητική τηλεόραση, αλλά αναλύει µια εξαγορά κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες στην ευρύτερη αγορά που δραστηριοποιούνται οι δυο εταιρείες όπου όπως 

αναφέρει: “Both parties provide audiovisual content to viewers”, µε στόχο να 

διαπιστωθεί κατά πόσο η εν λόγω συγκέντρωση θα επηρέαζε τον αριθµό των 

προσώπων που θα έλεγχαν τα media. Η Επιτροπή ειδικότερα, θεωρεί σηµαντικό να 

αναφερθεί στα γεγονότα της υπόθεσης αυτής, ώστε να είναι αντιληπτό το σκεπτικό 

της Αρχής του Ηνωµένου Βασιλείου (στο εξής το «Η.Β.»). Η εν λόγω συγκέντρωση 

αφορούσε εξαγορά από πάροχο συνδροµητικής τηλεόρασης (sky tv), ποσοστού σε 

πάροχο ελεύθερης τηλεόρασης (ITV), η οποία είχε παραπεµφθεί στο Competition 

Commission από το Secretary of State, για σκοπούς αξιολόγησης. Το Competition 

Commission του Η.Β. στην προκειµένη περίπτωση έκρινε όπως για σκοπούς 

αξιολόγησης της εν λόγω συγκέντρωσης η ανάλυση του επηρεασµού του 

ανταγωνισµού αφορά την ευρύτερη αγορά της τηλεόρασης. Σε ότι αφορά τον 

καθορισµό της σχετικής αγοράς, αξίζουν να σηµειωθούν και τα όσα καταγράφονται 

στην παρα. 4.31 της απόφασης, τα οποία έχουν ως ακολούθως:  

“4.31 In response to our provisional findings, we received submissions from several 

third parties pointing to previous cases where the relevant market was found to be no 

wider than pay-TV services despite the existence of a constraint from FTA. They 

suggested that we should look at the possibility of defining a narrow market in this 

case. We believe that the relatively broad market that we defined in paragraph 4.30 

                                                             
66 Report sent to Secretary of State (BERR) 14 December 2007 σχετικά µε το έγγραφο “Competition 
Commission, Acquisition By British Sky Broadcasting Group Plc Of 17.9 Per Cent Of The Shares In Itv 
Plc” 
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is the appropriate framework for analysing any loss of competition arising from this 

acquisition. However, we note that this does not imply that the same market definition 

should necessarily be used to analyse other mergers in the industry or should 

necessarily apply in other competition cases.” (Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Εξάλλου, αποτελεί κοινή πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαχωρίζει τη µη 

κωδικοποιηµένη τηλεόραση και τη συνδροµητική τηλεόραση (βλ. Commission 

decisions in cases COMP/M.4504 – SFR/Télé2 France, COMP/M.4204 – 

Cinven/UPC France, COMP/M.3411 - UGC/Noos, COMP/M.2876 -

Newscorp/Telepiù, COMP/M.5121 - News Corp / Premiere.). Συγκεκριµένα στην 

υπόθεση COMP/M.5121 - News Corp / Premiere αναφέρεται ότι:  

“Firstly, there is a difference in the type of financing of pay-TV as opposed to FTA 

TV. Pay-TV establishes a commercial relationship between the TV distributor and the 

viewer, whereas FTA TV only establishes a relationship between the TV distributor 

and the adver tisers. Secondly, while there is undeniably interaction between the two 

TV markets from the viewer's perspective, a distinction can be drawn based on 

whether the TV service offering is received for no specified cost or is the result of a 

subscription allowing Access to certain programmes not otherwise available. Third, 

from a viewer's perspective, the programs and the "premium" contents exclusively 

distributed via pay-TV are often not substitutable with programs and contents 

available on FTA TV.”  

Σε σχέση µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στο έγγραφο του Competition 

Commission του Η.Β. «Movies on Pay TV Market investigation” (ηµεροµηνία 

2/8/2012) που αφορά παραποµπή του ΟFCOM (ηµεροµηνίας 4/8/2010) στο 

Competition Commission για σκοπούς διεξαγωγής έρευνας στην προµήθεια και 

αγορά τηλεοπτικών δικαιωµάτων και στην αγορά της χονδρικής διάθεσης 

συνδροµητικών καναλιών, στην παρ. 4.18, αναφέρονται τα κάτωθι: 

«Overall, we found that the pay-TV retail market was separate from a market for 

communications products, although we recognized that features of one market could 

affect another and features of the pay TV market could have effects in relate 

communications markets and vice versa.» 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον 

αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου 

ανταγωνισµού: «Ένας τρόπος πραγµατοποίησης του καθορισµού αυτού µπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα διανοητικό πείραµα, στο πλαίσιο του οποίου υποθέτουµε µια µικρή 
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αλλά διαρκή διακύµανση των σχετικών τιµών και αξιολογούµε τις πιθανές αντιδράσεις 

των πελατών. Ο ορισµός της αγοράς γίνεται κυρίως βάσει των τιµών για πρακτικούς 

λόγους και, πιο συγκεκριµένα, βάσει της υποκατάστασης από την πλευρά της 

ζήτησης την οποία ενδέχεται να επιφέρουν οι µικρές αλλά διαρκείς µεταβολές των 

σχετικών τιµών.». Επίσης στην παράγραφο 19 της εν λόγω Ανακοίνωσης 

καταγράφεται: «Κατά γενικό κανόνα, και ειδικότερα όσον αφορά την εξέταση 

συγκεντρώσεων, η τιµή που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη είναι η επικρατούσα τιµή 

στην υπό εξέταση αγορά. Αυτό µπορεί να µην ισχύει στην περίπτωση που η 

επικρατούσα τιµή έχει καθοριστεί σε πλαίσιο µη επαρκούς ανταγωνισµού. Στις 

έρευνες που διεξάγει σχετικά µε τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, η Επιτροπή 

λαµβάνει επίσης υπόψη της το γεγονός ότι η επικρατούσα τιµή µπορεί να έχει ήδη 

αυξηθεί σηµαντικά.». 

Υπό το φως των όσων καταγράφονται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

το SSNIP τεστ αποτελεί ένα τρόπο για 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. Επίσης, η παράγραφος 19 της Ανακοίνωσης 

επισηµαίνει τις περιπτώσεις όπου µία τέτοια άσκηση 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.67 

Συνεπώς το SSNIP τεστ είναι ένα διανοητικό πείραµα το οποίο δεν εφαρµόζεται 

πάντοτε από τις Αρχές Ανταγωνισµού και το οποίο ενδέχεται να είναι χρήσιµο να 

εφαρµόζεται σε περιπτώσεις προϊόντων που συνδέονται στενά όπως το παράδειγµα 

που καταγράφεται  στην παράγραφο 18 της Ανακοίνωσης και αφορά µη 

οινοπνευµατώδη αναψυκτικά διαφορετικής γεύσης. Αυτό δεν ισχύει στην παρούσα 

περίπτωση όπου τα χαρακτηριστικά, η τιµή των υπηρεσιών συνδροµητικής 

τηλεόρασης και ελεύθερης τηλεόρασης, το περιεχόµενο της κάθε µίας καθώς και ο 

τρόπος παροχής τους δεικνύει ότι οι δύο εν λόγω υπηρεσίες στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία είναι κατά βάση διαφορετικές.  

Τονίζεται ότι από την πλευρά της καταναλωτικής ζήτησης παρατηρείται ότι η 

ελεύθερη τηλεόραση δεν έχει κόστος για τον καταναλωτή, ενώ για τη συνδροµητική 

                                                             
67 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. 
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τηλεόραση υφίσταται το κόστος µηνιαίας συνδροµής καθώς και ενδεχοµένως το 

κόστος εγκατάστασης. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές δυναµικές στις εν 

λόγω αγορές σε αντίθεση µε άλλες χώρες όπου η ελεύθερη τηλεόραση δυνατόν να 

περιλαµβάνει π.χ. 200 κανάλια, ή να υπάρχει χρέωση άδειας τηλεόρασης (TV 

license). 

Υπό το φως των πιο πάνω, και ιδιαίτερα των προηγούµενων αποφάσεων της 

Επιτροπής, των αποφάσεων της Ε.Ε., καθώς και των πραγµατικών συνθηκών στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία, δεν κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια του SSNIP test. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τις διαφορές στα χαρακτηριστικά 

των υπηρεσιών ελεύθερης και συνδροµητικής τηλεόρασης, καθώς και τις διαφορές 

στην τιµή αυτών, κρίνει ότι η παροχή υπηρεσιών λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης 

και η παροχή υπηρεσιών ελεύθερης τηλεόρασης αποτελούν δύο διακριτές αγορές. 

Σε ότι αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, η Επιτροπή σηµειώνει ότι                                                              

η παροχή υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης συνήθως προσφέρεται σε 

αναλογικό ή ψηφιακό σήµα και χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες: καλωδιακή 

(cable TV), δορυφορική (satellite TV), επίγειας µετάδοσης (terrestrial TV) και 

ευρυζωνικών υπηρεσιών (IPTV). Τα χαρακτηριστικά αυτών έχουν ως εξής: 

(α) Η καλωδιακή τηλεόραση είναι ένα σύστηµα παροχής τηλεόρασης στους 

καταναλωτές µε ραδιοσυχνότητες που µεταφέρονται στις τηλεοράσεις µέσω coaxial 

cables ή µε digital light pulses που µεταφέρονται µέσω οπτικών ινών στο υποστατικό 

του καταναλωτή.  

(β) Η δορυφορική τηλεόραση είναι η τηλεόραση που µεταφέρεται µέσω δορυφόρου 

επικοινωνιών (communication satellite) και λαµβάνεται από εξωτερική κεραία µε τη 

µορφή δορυφορικού πιάτου και είτε ενός δέκτη στη µορφή αποκωδικοποιητή είτε 

ενός δορυφορικού δέκτη ενσωµατωµένου στη συσκευή τηλεόρασης είτε µιας κάρτας 

ή USB συνδεδεµένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

(γ) Η επίγεια µετάδοση τηλεόρασης αφορά µετάδοση µέσω ραδιοκυµάτων που 

µεταφέρονται µε κεραίες που αποτελούν τους ποµπούς και δέκτες του σήµατος ή 

µέσω aerials.  

(δ) Η τηλεόραση ευρυζωνικών υπηρεσιών (IPTV) µεταφέρεται στον καταναλωτή 

µέσω τηλεφωνικών γραµµών χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα του internet και ένα 

αποκωδικοποιητή συνδεδεµένο µε τη γραµµή DSL που µετατρέπει το σήµα σε βίντεο 
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και αποκωδικοποιώντας το περιεχόµενο. Συνήθως αυτή η υπηρεσία οµαδοποιείται 

(bundle) µε τη σταθερή τηλεφωνία και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Η Επιτροπή, σε ότι αφορά την τεχνολογία που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση 

τηλεοπτικών καναλιών, σηµειώνει ότι η Ε.Ε. στην απόφαση της British Interactive 

Broadcasting αποφάνθηκε68 ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται διάκριση µεταξύ των 

αγορών αναλογικής και ψηφιακής συνδροµητικής τηλεόρασης, δεδοµένου ότι µέσα 

στα επόµενα χρόνια η αναλογική συνδροµητική τηλεόραση θα έχει εντελώς 

ξεπερασθεί από την ψηφιακή.69 

Όµοια, η Ε.Ε. στην απόφασή της TPS αποφάνθηκε ότι: «… η συνδροµητική 

τηλεόραση είτε χρησιµοποιεί την αναλογική είτε την ψηφιακή τεχνολογία παρουσιάζει 

τα ίδια χαρακτηριστικά που είναι: Η ανάγκη ύπαρξης ενός συστήµατος ελέγχου 

πρόσβασης, ίδιος τύπος εµπορίας, διαχείριση των συνδροµητών, επιλογή 

προγραµµάτων κ.λπ.».70 

O δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστήριξε ότι για σκοπούς ορισµού της σχετικής αγοράς, η 

Υπηρεσία έλαβε υπόψη αναφορικά µε τη συνδροµητική τηλεόραση µόνο τη διάκριση 

βάσει τεχνολογίας (καλωδιακή, δορυφορική, επίγεια µετάδοση και ευρυζωνικών 

υπηρεσιών), ενώ θα έπρεπε να γίνει και διαχωρισµός σε γραµµική (συνεχές 

πρόγραµµα) και µη γραµµική (pay per view, near video on demand, video on 

demand). Αναφέρεται δε στην υπόθεση Telenor/Canal+/Canal ισχυριζόµενος ότι η 

συνδροµητική τηλεόραση ορίστηκε ως διακριτή αγορά από αυτήν της θέασης µε 

πληρωµή (pay per view). Επίσης, σηµειώνει ότι η εταιρεία Cablenet στην επιστολή 

της ηµεροµηνίας 18/4/2011 φαίνεται να διαχωρίζει τη γραµµική συνδροµητική 

τηλεόραση και την ανά θέαση συνδροµητική τηλεόραση. Τέλος, παρατηρεί ότι δεν 

γίνεται διαχωρισµός αγορών µε βάση το περιεχόµενο, π.χ. υψηλής στάθµης. 

Η Επιτροπή επ’ αυτού αναφέρει ότι η γραµµική και µη γραµµική συνδροµητική 

τηλεόραση µπορούν να θεωρηθούν ως υποαγορές της συνδροµητικής τηλεόρασης 

και όχι ως ξεχωριστές αγορές του ίδιου επιπέδου καθότι σύµφωνα µε τη 

δραστηριοποίηση των παικτών της αγοράς δεν υπήρχε (το 2009 και 2010) η 

δυνατότητα να αποκτηθούν ανεξάρτητα από την πλατφόρµα παροχής 

                                                             
681999/781/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, British Interactive broadcasting/ Open, E.E. L312/1, 
ηµερ.6.12.1999, 1999/153. 
69Βλ. Οδηγία 85/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση 
τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (Τηλεόραση χωρίς σύνορα). 
701999/242/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, TPS, Επίσηµη Εφηµερία. L90/6, ηµερ. 2.4.1999. σελ. 16. 
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συνδροµητικής τηλεόρασης, ως αυτόνοµο προϊόν, αλλά µέσω αυτής, µε αποτέλεσµα 

να µην εγείρονται σχετικά θέµατα ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή απορρίπτει τη θέση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι δεν είχαν ληφθεί 

υπόψη οι θέσεις της Cablenet αναφορικά µε την γραµµική συνδροµητική τηλεόραση 

και την ανά θέαση συνδροµητική τηλεόραση, καθότι όπως προκύπτει από τo 

Σηµείωµα της Υπηρεσίας αυτά είχαν ληφθεί υπόψη, τόσο κατά την παρουσία των 

προϊόντων (ίδε κεφάλαιο 5.2.), όσο και κατά τον καθορισµό της σχετική αγοράς, 

θεωρώντας εκ πρώτης όψεως ότι στην προκειµένη περίπτωση δεν υπήρχαν λόγοι 

που συνηγορούσαν στον περαιτέρω διαχωρισµό της αγοράς. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η Cablenet «Η συνδροµητική τηλεόραση έχει δύο βασικούς τρόπους 

παράδοσης περιεχοµένου (α) τις γραµµικές (linear) υπηρεσίες όπου η µετάδοση των 

καναλιών γίνεται µε βάση συγκεκριµένου προγράµµατος που καθορίζεται ο 

παραγωγός των καναλιών, (β) τις ανά θέαση υπηρεσίες όπου ο θεατής έχει 

πρόσβαση για περιορισµένη συνήθως ώρα για να παρακολουθήσει κάποιο 

συγκεκριµένο πρόγραµµα, ταινία […] και (Γ) τις κατά ζήτηση (On demand) υπηρεσίες, 

όπου ο χρήστης επιλέγει κατά βούληση πιο συγκεκριµένο περιεχόµενο […]». Η 

εταιρεία Cablenet, στην εν λόγω επιστολή της δεν υποστήριξε ότι οι τρόποι 

µετάδοσης περιεχοµένου θα πρέπει να καταστήσουν τις εν λόγω υπηρεσίες 

διακριτές. Αντιθέτως, η εταιρεία Cablenet στην επιστολή της ηµεροµηνίας 18/4/2011 

κατατάσσει τη γραµµική συνδροµητική τηλεόραση, την ανά θέαση συνδροµητική 

τηλεόραση και την κατά ζήτηση συνδροµητική τηλεόραση κάτω από την αγορά της 

συνδροµητικής τηλεόρασης.  

Η Επιτροπή επί τούτου σηµείωσε ότι η Ε.Ε. σε προηγούµενες αποφάσεις της 

προχώρησε σε περαιτέρω διαχωρισµό της συνδροµητικής τηλεόρασης σε γραµµική/ 

κλασσική (όπου προσφέρεται συνεχές πρόγραµµα) και σε µη γραµµική (π.χ. pay-

per-view, near-video-on-demand και video-on-demand)71. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι στη βάση των συλλεχθέντων στοιχείων (α) στις γραµµικές υπηρεσίες η 

µετάδοση των καναλιών γίνεται µε βάση το καθορισµό της από τον παραγωγό και 

ακολουθείται ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, (β) στις ανά θέαση υπηρεσίες (pay-per-

view) ο θεατής έχει πρόσβαση για συγκεκριµένη ώρα ώστε να παρακολουθήσει 

συγκεκριµένο πρόγραµµα κατά την ώρα µετάδοσής του, µαζί µε τους υπόλοιπους 

τηλεθεατές και (γ) στις κατά ζήτηση υπηρεσίες (video-on-demand) ο θεατής έχει 

πρόσβαση σε µια λίστα προγραµµάτων και µπορεί να τα παρακολουθήσει 

ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλον τηλεθεατή, στο χρόνο που ο ίδιος επιλέγει. 

                                                             
71 M.5121 Newscorp/ Premiere, ηµεροµηνίας 25/6/2008, παρ. 21 
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Εντούτοις, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην παρούσα υπόθεση δεν τίθεται ζήτηµα 

τέτοιου διαχωρισµού της αγοράς, εφόσον κάτι τέτοιο δεν κρίνεται ως αναγκαίο, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται ως µέρος του πακέτου της 

συνδροµητικής τηλεόρασης στην κυπριακή αγορά.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν 

υποβλήθηκαν οποιαδήποτε έγγραφα από την ΑΤΗΚ που να µεταβάλλουν το εκ 

πρώτης όψεως συµπέρασµα της Επιτροπής σε ότι αφορά την σχετική αγορά.  

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπόθεση του Competition 

Commission του Η.Β. στην οποία έκανε αναφορά ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ, κρίθηκε ότι 

η γραµµική και η µη γραµµική σύνδεση είναι πλήρως υποκατάστατες και θα πρέπει 

να θεωρούνται µέρος της ίδιας αγοράς (βλέπε παρ. 4.22). Παρόµοια προσέγγιση 

τήρησε και στην Έκθεση του “Movies on Pay TV market investigation» (παρ. 4.14), 

για την οποία έγινε αναφορά προγενέστερα. 

Ακόµα και στο πλαίσιο της υπόθεσης Telenor/Canal+/Canal, η οποία αφορά εξέταση 

θεµάτων κάθετων περιορισµών κάτω από το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, αν και τίθεται ως 

προβληµατισµός η ύπαρξη διακριτής ή µη αγοράς της µη γραµµικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, εν τέλει το θέµα παραµένει ανοιχτό. Όσον αφορά πιθανό διαχωρισµό 

των αγορών µε βάση το περιεχόµενο π.χ. υψηλής στάθµης, εκτενής ανάλυση επ’ 

αυτού έχει γίνει στο επίπεδο ανάλυσης του περιεχοµένου. 

Η Επιτροπή επίσης σηµειώνει  ότι η Ε.Ε. σε ανακοίνωση της, τον Μάιο του 2005, 

προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών, γνωστοποίησε την 

πρόταση της για επίσπευση της µετάβασης από τις αναλογικές στις ψηφιακές 

ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και πρότεινε µια προθεσµία για την κατάργηση των 

αναλογικών επίγειων ραδιοτηλεοπτικών εκποµπών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 72 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία στις 9 Ιουλίου 2008 υιοθέτησε το 

πλαίσιο της εισαγωγής της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Κύπρο και την οµαλή 

µετάβαση στο νέο περιβάλλον. Το Υπουργικό Συµβούλιο είχε αποφασίσει επίσης την 

κατάργηση όλων των αναλογικών εκποµπών επίγειας τηλεόρασης µέχρι την 1η 

Ιουλίου 2011 [Analogue Switch-off]. Το χρονικό διάστηµα Απρίλιος 2010 - Ιούλιος 

                                                             
72 COMP(2005)204, βλέπε επίσης Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών 
σχετικά µε την επανεξέταση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών ψηφιακής διαλογικής τηλεόρασης 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση COM(2004)541 της 30ης Ιουλίου 2004», (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, 02.02.2006 COM(2006)37 τελικό). 
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2011, αποτελούσε µια ‘Μεταβατική Περίοδο’ κατά την οποία υπήρχε παράλληλη 

εκποµπή αναλογικού και ψηφιακού τηλεοπτικού σήµατος. 

Εντούτοις, παρά την ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών και διαφορετικών τρόπων 

µετάδοσης, η Επιτροπή κρίνοντας ως καθοδηγητική την Ευρωπαϊκή νοµολογία 

θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να γίνει διαχωρισµός της αγοράς στη βάση αυτών των 

διαφορών. 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω σηµείωσε ότι παρόλο που η ψηφιακή 

τηλεόραση δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην Κύπρο κατά τον ουσιώδη χρόνο της 

καταγγελίας, εντούτοις αυτή αποτελούσε µια νέα τεχνολογία, η ανάπτυξη της οποίας 

αναµένετο να συµβάλει στην παροχή υπηρεσιών σε βελτιωµένη ποιότητα και 

καλύτερες τιµές. Σε κάθε περίπτωση όµως, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι Αρχές 

Ανταγωνισµού κατά τον ορισµό της αγοράς ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι «σε ένα 

πλαίσιο ταχύτατα εξελισσόµενης τεχνολογίας ο ορισµός της σχετικής αγοράς είναι 

δυναµικός και ευµετάβλητός»73 και γι΄ αυτό η χρήση της τεχνολογίας δεν πρέπει να 

είναι ο καθοριστικός παράγοντας καθορισµού της σχετικής αγοράς. 

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τις εταιρείες Multichoice και Forthnet “Οι 

καταναλωτές, δηλαδή, των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αποδίδουν τόση 

βαρύτητα στο δίκτυο µετάδοσης των εν λόγω υπηρεσιών. Αντιθέτως, αυτό που τους 

ενδιαφέρει πρωτίστως είναι το περιεχόµενο που προσφέρεται είναι ελκυστικό και 

ανταγωνιστικό, θεωρούν εναλλάξιµο (και άρα υποκατάστατους) τους διάφορους 

τρόπους µετάδοσης/διανοµής (συµπεριλαµβανοµένων και των ευρυζωνικών µεθόδων 

διανοµής).» 

Σχετικές επί του ζητήµατος αυτού είναι και οι αποφάσεις της Επιτροπής µε αρ. 

58/2012 και 13/2015, όπου η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η λιανική 

συνδροµητική τηλεόραση, χωρίς κανένα διαχωρισµό ως προς την τεχνολογία που 

χρησιµοποιείται, αποτελεί διακριτή αγορά από την αγορά της ελεύθερης 

τηλεόρασης.74 

                                                             
73Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κατευθυντήριες οδηγίες για εφαρµογή των κοινοτικών 
κανόνων ανταγωνισµού στο τοµέα των τηλεπικοινωνιών, Επίσηµη Εφηµερίδα αρ.C233 της 69.1991, 
παρ.25. 
74Βλέπε Απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 58/2012 Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον της 
Α.ΤΗ.Κ. για παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008 (αρ. φακ. 11.17.36/2005). 
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Η Επιτροπή απορρίπτει τη θέση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι η σχετική ανάλυση 

πάσχει λόγω µη δέουσας έρευνας, ανεπαρκούς αιτιολογίας και εσφαλµένων 

εκτιµήσεων και είναι προϊόν πραγµατικής και νοµικής πλάνης. Από τα όσα έχουν 

αναλυθεί καταδεικνύεται ότι έχει πραγµατοποιηθεί ενδελεχής εξέταση της σχετικής 

αγοράς της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης στην κυπριακή αγορά και ότι οι 

απόψεις της ΑΤΗΚ τόσο σε σχέση µε το διαχωρισµό της «ελεύθερης τηλεόρασης» 

από τη «συνδροµητική» όσο και ως προς την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας 

δεν συνάδουν µε τις θέσεις που έχουν εκφραστεί από την ΑΤΗΚ σε προγενέστερες 

υποθέσεις.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισµούς του δικηγόρου της 

ΑΤΗΚ ότι δεν έγινε ορισµός και ανάλυση της σχετικής αγοράς, ως τα οριζόµενα των 

αρχών και κανονισµών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παρούσα υπόθεση έγινε 

εκτενής έρευνα και ανάλυση, αλλά και λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιµήθηκαν κατά τη 

διαδικασία ορισµού και ανάλυσης της αγοράς όλα τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία έτσι ώστε να µπορέσει να καταλήξει σε ένα ασφαλές συµπέρασµα. 

Προκύπτει ότι οι θέσεις αυτές της ΑΤΗΚ, αποτελούν µεταγενέστερους 

προσχηµατισµούς, οι οποίοι δεν υποστηρίζονται από συγκεκριµένα στοιχεία ή/και 

πληροφορίες σε σχέση µε την αγορά. 

Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή για σκοπούς εξέτασης της παρούσας υπόθεσης 

ορίζει την αγορά ως τη αγορά Λιανικής Συνδροµητικής Τηλεόρασης Ανεξαρτήτως του 

Τρόπου Μετάδοσης. 

 Συµπεράσµατα 

Με βάση τα ανωτέρω και τα ενώπιον της δεδοµένα και στοιχεία, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης οι σχετικές αγορές προϊόντος ή 

και υπηρεσιών προσδιορίζονται ως εξής: 

(α) Λιανική Σταθερή Τηλεφωνία, 

(β) Λιανική σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση, 

(γ) Απόκτηση ∆ικαιωµάτων Μετάδοσης Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου για 

συνδροµητική τηλεόραση, µε τις ακόλουθες υποαγορές: 

i. Απόκτηση ∆ικαιωµάτων Μετάδοσης Οπτικοακουστικού Περιεχοµένου 

Υψηλής Στάθµης/Θεαµατικότητας , 
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ii. Απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων, 

συµπεριλαµβανοµένων των UEFA Champions League, Europa League, 

Super Cup ), 

  iii. Απόκτηση ∆ικαιωµάτων µετάδοσης Κυπριακού Ποδοσφαίρου , 

(δ) Χονδρική ∆ιάθεση Κινηµατογραφικών και Αθλητικών Καναλιών Υψηλής 

Θεαµατικότητας για Τηλεοπτική Συνδροµητική Πλατφόρµα. 

(ε) Λιανική συνδροµητική τηλεόραση. 

7.2  Σχετική γεωγραφική αγορά 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία σε κοινοτικό επίπεδο, η 

σχετική γεωγραφική αγορά αντιστοιχεί στην περιοχή όπου οι ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην προσφορά των σχετικών προϊόντων ή 

υπηρεσιών και όπου οι συνθήκες του ανταγωνισµού είναι επαρκώς οµοιογενείς και η 

οποία µπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές διότι στις εν λόγω 

περιοχές οι συνθήκες του ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά.75 

7.2.1 Υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας και λιανικής σταθερής 

ευρυζωνικής πρόσβασης  

Σε ότι αφορά τις υπηρεσίες πρόσβασης και τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, η 

Επιτροπή καταλήγει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά αποτελεί το σύνολο της 

επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας καθότι: 

(α) οι εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί στα αρµόδια Τµήµατα και 

αφορούν την ίδρυση και λειτουργία δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

τηλεφωνίας και την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών τηλεφωνίας αφορούν το σύνολο 

της επικράτειας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,  

(β) τα υπάρχοντα δίκτυα καλύπτουν οµοειδώς όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας,  

                                                             
75Βλέπε Απόφαση ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C 27/76 United Brands Cο and United Brands 
Continental Bv κατά της Επιτροπής, Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1978, σελ 207, παρ. 44, 
Απόφαση ∆ικαστηρίου στην υπόθεση αριθ. 247/86 Alsatel κατά Novasam Συλλογή της Νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου 1988, σελ 5987, παρ. 15.  
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(γ) η τιµολογιακή πολιτική των οργανισµών που διατηρούν και διαχειρίζονται τα 

δίκτυα και παρέχουν τις υπηρεσίες δεν διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή 

µέσα στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,  

(δ) η διαφηµιστική πολιτική των οργανισµών που διατηρούν και διαχειρίζονται τα 

δίκτυα και παρέχουν τις υπηρεσίες δεν διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή 

µέσα στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, και  

(ε) οι παροχείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών 

τηλεφωνίας σε άλλες χώρες δεν αποτελούν υποκατάστατο προσφοράς για τους 

Κύπριους καταναλωτές. 

7.2.2 Αγορά απόκτησης δικαιωµάτων µετάδοσης οπτικοακουστικού 

περιεχοµένου για συνδροµητική τηλεόραση 

(I) Περιεχόµενο υψηλής στάθµης / θεαµατικότητας 

Η αγορά απόκτησης οπτικοακουστικού περιεχοµένου αφορά την µετάδοση αυτού σε 

εθνικό επίπεδο. Αν και αποκτάται από διάφορες χώρες (π.χ. δικαιώµατα ταινιών του 

Χόλλυγουντ καθώς και δικαιώµατα µετάδοσης του αγγλικού πρωταθλήµατος 

ποδοσφαίρου) και από διάφορες εταιρείες, βάσει συµφωνιών, αυτό µεταδίδεται σε 

συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Σηµειώνεται ότι αν και η Forthnet A.E. αποκτά σε 

συνάρτηση µε τα δικαιώµατα µετάδοσης που αποκτά για την Ελλάδα και πολλά 

δικαιώµατα για µετάδοσή τους µέσω της NOVA Κύπρου, αυτό δεν δύναται να 

επηρεάσει τον ορισµό της αγοράς. Αυτό οφείλεται στο ότι για να µπορεί µία εταιρεία 

να µεταδίδει συγκεκριµένο περιεχόµενο σε µία γεωγραφική έκταση θα πρέπει να της 

δίδεται το δικαίωµα µέσω σχετικών συµφωνιών. Ως εκ τούτου, αν και τα δικαιώµατα 

που αφορούν την Κύπρο είναι µέρος των συµβολαίων που υπογράφει η Forthnet 

A.E. σε ότι αφορά την Ελλάδα, δεν παύει να αποτελεί ένα ξεχωριστό δικαίωµα  το 

οποίο δίνει τη δυνατότητα στη Forthnet να δραστηριοποιείται µέσω της Nova Κύπρου 

και στην Κύπρο.   

Η Επιτροπή θεωρεί σηµαντικό όπως αναφέρει σχετικό απόσπασµα από την 

απόφαση Newscorp76 σύµφωνα µε το οποίο: «Σε ορισµένες από τις αποφάσεις της, η 

Επιτροπή θεώρησε τη γεωγραφική αγορά εθνική ή, σε ορισµένες περιπτώσεις, 

περιφερειακή. Καίτοι τα περισσότερα από τα δικαιώµατα προέρχονται από τις 

Ηνωµένες Πολιτείες (από τις µεγάλες χολιγουντιανές εταιρείες) και τίποτα δεν 

αποτρέπει τις επιχειρήσεις από την απόκτηση δικαιωµάτων για περισσότερες από µία 

                                                             
76 COMP/M.2876 -Newscorp/Telepiù. 
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επικράτεια τη φορά, τα δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης διαχωρίζονται και 

πωλούνται κυρίως σε εθνική βάση ή, το πολύ, ανά οµοιογενή γλωσσικά περιοχή και η 

τιµή διαρθρώνεται κατά τρόπο που η οικονοµική αξία των συµβάσεων εξαρτάται από 

τη συγκεκριµένη επικράτεια για την οποία αποκτώνται τα δικαιώµατα. Συνεπώς, 

λαµβανοµένης υπόψη των περιορισµών που επιβάλλει ο καταµερισµός των 

δικαιωµάτων, το γεωγραφικό πεδίο της αγοράς είναι εθνικό ή περιορίζεται σε µία 

οµοιογενή γλωσσικά περιοχή.» Υπό το φως των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων 

και δεδοµένων, σε ότι αφορά την απόκτηση οπτικοακουστικού περιεχοµένου η 

γεωγραφική αγορά ορίζεται ως εθνική, ήτοι η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 

για την οποία αποκτώνται τα δικαιώµατα για µετάδοση του οπτικοακουστικού 

περιεχοµένου.  

(II) Αθλητικό Περιεχόµενο  

Όσον αφορά την απόκτηση δικαιωµάτων επί ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, 

δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των αθλητικών δικαιωµάτων που αποκτώνται από 

φορείς ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης περιορίζονται σε συγκεκριµένη χώρα ή 

οµοιογενή γλωσσικά περιοχή, συνάγεται ότι η αγορά απόκτησης δικαιωµάτων 

µετάδοσης αθλητικών διοργανώσεων, λαµβάνοντας υπόψη και την αποκλειστική 

φύση αυτών των δικαιωµάτων, είναι εθνική. Ως εκ τούτου, η γεωγραφική αγορά της 

αγορά απόκτησης δικαιωµάτων µετάδοσης ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε τη συµµετοχή εθνικών συλλόγων ορίζεται ως 

εθνική, ήτοι η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

(III) Κυπριακό Ποδόσφαιρο 

Η γεωγραφική αγορά της απόκτησης και µετάδοσης δικαιωµάτων κυπριακού 

ποδοσφαίρου, λαµβανοµένου υπόψη του εθνικού χαρακτήρα αυτού και του 

αντικειµένου της παρούσας καταγγελίας, ορίζεται ως εθνική, ήτοι η επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

7.2.3 Αγορά χονδρικής διάθεσης κινηµατογραφικών και αθλητικών 

καναλιών υψηλής θεαµατικότητας για τηλεοπτική συνδροµητική 

πλατφόρµα 

Η Επιτροπή καταλήγει ότι η γεωγραφική αγορά της χονδρικής διάθεσης 

κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών υψηλής θεαµατικότητας για τηλεοπτική 

συνδροµητική πλατφόρµα είναι εθνική εφόσον το περιεχόµενο που προσφέρουν, 

ήτοι κινηµατογραφικές ταινίες και αθλητικό περιεχόµενο, αποκτώνται στη βάση 
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απόκτησης δικαιωµάτων µετάδοσης στη γεωγραφική επικράτεια της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας. 

7.2.4 Αγορά λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης 

Όσον αφορά την αγορά της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης, η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι η Ε.Ε. έχει αποδεχθεί ότι πρόκειται για αγορά µε εθνικό χαρακτήρα ή 

έστω αγορά που εκτείνεται σε οµοιογενείς γλωσσικές περιοχές κυρίως για 

γλωσσικούς και πολιτιστικούς λόγους καθώς και για λόγους άδειας εκµετάλλευσης 

και πνευµατικών δικαιωµάτων.77 Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν 

της στοιχείων καταλήγει ότι η γεωγραφική αγορά  λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης ορίζεται ως εθνική, ήτοι η επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

8 ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

8.1. Έννοµο συµφέρον 

Ο Νόµος σύµφωνα µε το άρθρο 35, απαιτεί την ύπαρξη έννοµου συµφέροντος για 

την νοµιµοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία.  Ειδικότερα ο νόµος 

προβλέπει τα ακόλουθα: 

«35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων τω ν άρθρων 3 και/ή 6 του 

παρόντος Νόµου και/ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ, δικαιούται κάθε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο προς τούτο 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.» 

Η καταγγέλλουσα εταιρεία PrimeΤel αποτελεί µία εταιρεία εκ των παρόχων στην 

αγορά σταθερής τηλεφωνίας, λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και 

συνδροµητικής τηλεόρασης στην Κύπρο. Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι εκτός 

από ανταγωνιστής των καταγγελλοµένων εταιρειών, η Primetel κατά την υπό 

αναφορά περίοδο ήταν πελάτης της LTV εφόσον προµηθευόταν από αυτή τα 

συνδροµητικά κανάλια LTV. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της Primetel, η κοινή 

δράση των ΑΤΗΚ και LTV σε σχέση µε το περιεχόµενο υψηλής στάθµης, η 

                                                             
77 1999/781/ΕΚ, Απόφαση της Επιτροπής, British Interactive broadcasting/ Open, Επίσηµη Εφηµερίδα 
L312/1, ηµερ. 6.12.1999, σελ 18. 
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συµπεριφορά της ΑΤΗΚ όσον αφορά το περιεχόµενο υψηλής στάθµης, τη 

συνδροµητική τηλεόραση και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες καθώς και η συµπεριφορά 

της LTV σε ό,τι αφορά τη χονδρική προµήθεια καναλιών θέτουν φραγµούς στις 

αγορές για την Primetel. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το έννοµο συµφέρον προς άσκηση της 

καταγγελίας από την καταγγέλλουσα συνίσταται στον ισχυρισµό της ότι έχει υποστεί 

οικονοµική βλάβη λόγω των πράξεων των καταγγελλόµενων εταιρειών, οι οποίες 

αποτελούν ανταγωνιστές της στις εν λόγω αγορές78. Συνακόλουθα, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι η καταγγέλλουσα έχει έννοµο συµφέρον για υποβολή της παρούσας 

καταγγελίας στη βάση του Νόµου.  

8.2 «Επιχείρηση» 

Ακολούθως, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην ερµηνεία που δίδεται στο 

άρθρο 2 του Νόµου το οποίο ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο που ασκεί οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες ανεξάρτητα 

αν οι δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι και περιλαµβάνει κάθε 

επιχείρηση ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου.  Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(∆ΕΕ), προσεγγίζοντας την έννοια «επιχείρηση», στο πλαίσιο του ανταγωνισµού 

έδωσε µια ευρεία ερµηνεία συµπεριλαµβάνοντας «κάθε οντότητα που ασκεί 

οικονοµικής ή εµπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νοµική της 

υπόσταση και τον τρόπο µε τον οποίο χρηµατοδοτείται.79 Επιπλέον, το ∆ΕE έχει 

αποφανθεί ότι ο όρος «οικονοµικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρµόζεται σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση µε την προσφορά αγαθών και/ή 

υπηρεσιών σε συγκεκριµένη αγορά, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς που τη 

διέπει και τον τρόπο της χρηµατοδότησης της.80 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο η LTV αποτελούσε εγγεγραµµένη 

εταιρεία σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας η οποία ασκούσε 

οικονοµικής φύσεως δραστηριότητες εφόσον προσέφερε στον καταναλωτή 

υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης έναντι ανταλλάγµατος. Επιπλέον, η LTV 

δραστηριοποιείτο και στο χονδρικό επίπεδο της αγοράς προσφέροντας τα κανάλια 

                                                             
78 Σηµειώνεται ότι η LTV εισήλθε στις αγορές σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο από 
το Σεπτέµβριο 2010 προσφέροντας το προϊόν LTV3Play µέσω σχετικής συµφωνίας µε την εταιρεία 
Cablenet. 
79 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner V. Macrotrom, [1991] ECR I-1979, Υπόθεση 170/83, Hydrotherm 
v. Compact, [1984] ECR 2999. 
80 Ibid. 
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της σε άλλους παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης. Ως εκ τούτου, η LTV δρούσε 

κατά τον ουσιώδη χρόνο ως επιχείρηση για σκοπούς εφαρµογής του Νόµου. 

Η ΑΤΗΚ είναι νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου, η οποία έχει συσταθεί µε βάση τον 

περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµο, Κεφ. 302 και η οποία µέχρι σήµερα είναι εκ 

του Νόµου υπόχρεα να παρέχει δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δηµόσιες 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  Οι 

λειτουργίες της ΑΤΗΚ σύµφωνα µε τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµο 

περιλαµβάνουν τη διαχείριση της υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών στη ∆ηµοκρατία, τη 

διαχείριση των εγκαταστάσεων και των µηχανηµάτων τα οποία αποκτήθηκαν από 

την ΑΤΗΚ, όπως και την προώθηση της ανάπτυξης της υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών 

σύµφωνα µε το αναγνωρισµένο διεθνές επίπεδο πρακτικής και τη δηµόσια 

απαίτηση.81  

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της στον τοµέα τηλεπικοινωνιών, η ΑΤΗΚ 

προσφέρει µέσω των υποδοµών της και των ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχει 

στον τελικό χρήστη υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδροµητική 

τηλεόραση. Ως πάροχος συνδροµητικής τηλεόρασης, η ΑΤΗΚ συναλλάσσεται µε 

τρίτους για την απόκτηση περιεχοµένου υψηλής στάθµης το οποίο προσφέρει µέσω 

της πλατφόρµας της στον τελικό χρήστη. Επιπλέον προσφέρει υπηρεσίες σε άλλους 

παρόχους σε χονδρικό επίπεδο. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την νοµολογία του ∆ΕΕ, όταν µια 

επιχείρηση, η οποία έχει καθεστώς δηµόσιας επιχείρησης διαχειρίζεται τις δηµόσιες 

εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών και τις θέτει, έναντι καταβολής τελών, στη διάθεση 

των χρηστών, αποτελεί επιχειρηµατική δραστηριότητα η οποία, ως εκ της φύσεως 

της, υπόκειται  στις υποχρεώσεις του άρθρου 82 της Συνθήκης της ΕΚ.82 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, η παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο καταναλωτικό κοινό, έναντι τελών, όσο και η παροχή 

υπηρεσιών διασύνδεσης ή / και άλλων χονδρικών υπηρεσιών σε άλλους παροχείς 

αποτελούν οικονοµικής φύσεως δραστηριότητες και συνεπώς, η ΑΤΗΚ αποτελεί 

επιχείρηση που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου.  

Έχοντας καταλήξει ως ανωτέρω, η Επιτροπή προχωρεί στην εξέταση των κατ’ 

ισχυρισµόν παραβάσεων του Νόµου: 
                                                             
81 Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόµος Κεφ.302. 
82 Απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση 41/83, Ιταλία / Επιτροπή, 
Συλλογή 1985, σ. 873, παράγραφο 17-20. 
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8.3 Αξιολόγηση της Συµπεριφοράς της ΑΤΗΚ και της LTV υπό το πρίσµα 

του άρθρου 6(1) του Νόµου 

Για την αξιολόγηση των υπό εξέταση συµπεριφορών της ΑΤΗΚ και της LTV υπό το 

πρίσµα του άρθρου 6 (1) του Νόµου η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη 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. 

(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.» 

8.4 ∆εσπόζουσα θέση 

Ακολούθως, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην ερµηνεία που δίδεται στο 

άρθρο 2 του Νόµου σύµφωνα µε το οποίο, δεσπόζουσα θέση έχει µια επιχείρηση 

που απολαµβάνει οικονοµική δύναµη, που την καθιστά ικανή να παρακωλύει τη 

διατήρηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού στην αγορά ενός συγκεκριµένου 

προϊόντος και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθµό ανεξάρτητα από τους 

ανταγωνιστές, τους πελάτες της και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές83. 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. 
                                                             
83 Απόφαση ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 322/81 NV Nederlandsche Bande Industrie Michelin κατά της 
Επιτροπή, Συλλογή της Νοµολογίας 1983, σελ 3461. 
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Η ύπαρξη ή µη 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 στην δηµιουργία της. Τέτοιοι σηµαντικοί παράγοντες, εκτός του µεριδίου 

αγοράς είναι µεταξύ άλλων: (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 η διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, (γ) η 

δυνατότητα πρόσβασης αλλά και επιβίωσης των νεοεισερχόµενων ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων84, (δ) οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, (ε) κάθετη ολοκλήρωση, (στ) 

ιδιαίτερα ανεπτυγµένα δίκτυα διανοµής και πωλήσεων, (ζ) απουσία δυνητικού 

ανταγωνισµού, (η) φραγµοί στην επέκταση, (θ) απουσία αντισταθµιστικής 

αγοραστικής ισχύος, (ι) έλεγχος της υποδοµής που δεν είναι εύκολο να αναπαραχθεί, 

και (ια) το µέγεθος της εµπλεκόµενης επιχείρησης, τη γεωγραφική της παρουσία, 

τους οικονοµικούς της πόρους, την ποικιλία των προϊόντων που προσφέρει.85 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση Hoffman -La 

Roche86, αποφάνθηκε ότι µια επιχείρηση µε µερίδιο µεταξύ 40-45% δύναται να έχει 

δεσπόζουσα θέση, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι επαρκείς παράγοντες 

που να καταδεικνύουν το αντίθετο. Μερικοί από τους παράγοντες που λαµβάνονται 

υπόψη είναι τα εµπόδια εισόδου καθώς και τα µερίδια των ανταγωνιστών.87 

Λόγω του αριθµού των ισχυρισµών στην παρούσα υπόθεση και λόγω του ότι ο κάθε 

ισχυρισµός αφορά και µία διαφορετική σχετική αγορά, η Επιτροπή εξέτασε και 

αξιολόγησε τη θέση ή µη οικονοµικής ισχύος τόσο της ΑΤΗΚ όσο και της LTV 

αναλόγως της περίπτωσης, της υπό εξέτασης σχετικής αγοράς και της διάταξης η 

οποία τυγχάνει εφαρµογής. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, ως έχει αναφερθεί και σε σχετική απόφαση του ∆ΕΕ: «Η 

διαπίστωση όµως της υπάρξεως δεσπόζουσας θέσεως δεν εµπεριέχει καθεαυτή 

καµία µοµφή έναντι της οικείας επιχειρήσεως αλλά σηµαίνει µόνον ότι η επιχείρηση 

αυτή υπέχει, ανεξάρτητα από τους λόγους τέτοιας θέσεως, ιδιαίτερη ευθύνη να µη 

                                                             
84 Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-24/93, T25/93, T/26/93 και T/28/93 Campagie Martime 
Belge Transports and others κατά της Επιτροπής, Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1996, σελ 
ΙΙ-01201. 
85 Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίµηση της σηµαντικής 
ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθµίσεων για τα δίκτυα και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, (2002/C 165/03). 
86 Υπόθεση 85/76 Hoffman- La Roche v Commission [1979] ECR 461, 
87 Απόφαση Virgin/British Airways OJ[2000] 4 CMLR 999, Τ 219/99 British Airways v Commission 
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θίγει µε τη συµπεριφορά της την ύπαρξη πραγµατικού και ανόθευτου ανταγωνισµού 

στην κοινή αγορά»88. 

Είναι η θέση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να καταλήξει σε 

πειστικά συµπεράσµατα για την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στις υπό έρευνα 

σχετικές αγορές,  καθώς δεν έχει διερευνήσει και/ή συνεκτιµήσει άλλους παράγοντες 

πέραν του µεριδίου αγοράς που να καταδεικνύουν µε τρόπο σαφή, συγκεκριµένο και 

συγκλίνοντα την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Αναφερόµενος σε νοµολογία του ∆ΕΕ 

θεωρεί ότι έπρεπε να εξεταστούν οι φραγµοί εισόδου, φραγµοί επέκτασης, 

δυνατότητα πρόσβασης και επιβίωσης νέων ανταγωνιστών στην αγορά καθώς και η 

εξέλιξη των µεριδίων αγοράς και του βαθµού συγκέντρωσης της αγοράς, 

προκειµένου να προκύψουν ασφαλή συµπεράσµατα. Κάνει επίσης αναφορά στο 

γεγονός ότι η εταιρεία Primetel εισήλθε στην αγορά το 2006 και στο γεγονός ότι η 

εταιρεία Cablenet αναπτύσσεται ταχύτατα υπερδιπλασιάζοντας το µερίδιο αγοράς 

της.  

Συγκεκριµένα, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ στις γραπτές του θέσεις αναφέρει ότι η 

Επιτροπή δεν έχει εξετάσει τη διαχρονική εξέλιξη των µεριδίων αγοράς των 

ανταγωνιστών στη σχετική αγορά και ταυτόχρονα παρατηρεί ότι για τη διαπίστωση 

δεσπόζουσας θέσης πρέπει να γίνεται συνολική ανάλυση της δοµής της σχετικής 

αγοράς και να λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές παράµετροι που συγκροτούν την 

κάθε υπόθεση, π.χ. νοµικές, οικονοµικές και άλλες, αναφέροντας την απόφαση του 

∆ΕΕ στην υπόθεση United Brands καθώς και την απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην υπόθεση Akzo. 

Η ύπαρξη υψηλών µεριδίων αγοράς όπως αναφέρει ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ δεν 

οδηγεί αυτόµατα στο συµπέρασµα για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης και θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η ωριµότητα και η δυναµικότητα της 

αγοράς οι οποίοι επηρεάζουν τη διαχρονική εξέλιξη των µεριδίων, το βαθµό 

συγκέντρωσης της αγοράς, το µέγεθος της αγοράς και την είσοδο και έξοδο 

επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστών της. 

Ιδιαίτερα, όπως παρατηρεί ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ σε δυναµικές αγορές όπως η 

λιανική αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης, µια επιχείρηση µε υψηλό µερίδιο αγοράς 

µπορεί να αντιµετωπίζει σηµαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις από άλλες επιχειρήσεις 

                                                             
88 Υπόθεση 322/81, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 9ης Νοεµβρίου 1983, NV Nederlandsche Banden 
Industrie Michelin κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νοµολογίας 1983 σελίδα 
03461, σκέψη 57. 
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και το υψηλό µερίδιο αγοράς να οφείλεται στην σηµαντικότητα της ποικιλίας και της 

ποιότητας του περιεχοµένου που προσφέρει η ΑΤΗΚ. 

Σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων της παρά 

το γεγονός ότι αναγνωρίζει ότι «µια επιχείρηση µε µερίδιο αγοράς µεταξύ 40-45% 

δύναται να έχει δεσπόζουσα θέση» εντούτοις, δεν έκρινε σκόπιµο να εξετάσει και να 

αναλύσει άλλους παράγοντες πέραν των µεριδίων αγοράς. Ενδεικτικά ο δικηγόρος 

αναφέρει την απόφαση της Επιτροπής µε αριθµό 60/2013 στην οποία έκρινε ότι «[…] 

η ενδεχόµενη ολιγοπωλιακή δοµή της αγοράς, στην οποία η επιχείρηση κατέχει 

µερίδιο της τάξης του 40%-50% δεν αποτελεί από µόνο του επαρκή ένδειξη 

δεσπόζουσας θέσης και εποµένως, απαιτούνται συµπληρωµατικά στοιχεία για τη 

διαπίστωσή της.» Επίσης, σε απόφαση του  Άρειου Πάγου, το µερίδιο αγοράς 47% 

µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, ήτοι µια 

δυναµική και εξελισσόµενη αγορά, κρίθηκε ως όχι ιδιαίτερα υψηλό. Το εν λόγω 

µερίδιο αγοράς δεν διατηρήθηκε µακροχρόνια, αφού εισήλθαν και 

δραστηριοποιηθήκαν και άλλες επιχειρήσεις στη σχετική αγορά. 

Από τα πιο πάνω, σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, καταδεικνύεται ότι η έρευνα 

ή/και η ανάλυση από την Υπηρεσία και συνεπακόλουθα από την Επιτροπή, σε σχέση 

µε τη δοµή της σχετική αγοράς της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης δεν είναι 

εµπεριστατωµένη και/ή ολοκληρωµένη. Η Έκθεση Αιτιάσεων δεν περιλαµβάνει 

οποιαδήποτε αναφορά σε φραγµούς εισόδου στην αγορά παρά το γεγονός ότι 

περιλαµβάνει αναφορές/πληροφορίες που δείχνουν ότι υπήρξε είσοδος νέων 

επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές καθώς και επέκταση των υφιστάµενων 

επιχειρήσεων, π.χ. η είσοδος της εταιρείας Cablenet µε υπερδιπλασιασµό του 

µεριδίου αγοράς της σε διάστηµα 1 έτους, η είσοδος της Primetel. 

O δικηγόρος της ΑΤΗΚ σηµειώνει επίσης ότι το γεγονός πως η ΑΤΗΚ έλαβε υπόψη 

της τις τιµές των ανταγωνιστών της κατά τη µελέτη δηµιουργίας νέων τιµολογιακών 

πακέτων όπως φαίνεται από τα εσωτερικά της έγγραφα που έχει στη διάθεση της η 

Επιτροπή και τα οποία χρησιµοποιεί για την απόδειξη σχεδίου εξόντωσης των 

ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ από την ίδια, συνιστά τεκµήριο της απουσίας ανεξάρτητης 

συµπεριφοράς της ΑΤΗΚ και εποµένως δεσπόζουσας θέσης. 

Υπογραµµίζεται από το δικηγόρο της ΑΤΗΚ ότι το βάρος απόδειξης της απουσίας 

αντίθετων αποδεικτικών στοιχείων βαραίνει την Επιτροπή, η οποία ακόµη και αν 

αντικρούσει τα επιχειρήµατα του, δεν µπορεί να καταλήξει σε πειστικά 

συµπεράσµατα καθώς δεν έχει διερευνήσει και/ή συνεκτιµήσει άλλους παράγοντες, 
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πέραν των µεριδίων αγοράς που καταδεικνύουν κατά τρόπο σαφή, συγκεκριµένο και 

συγκλίνοντα την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. 

8.4.1 ∆οµή της Λιανικής Αγοράς Σταθερής Τηλεφωνίας 

Επισηµαίνεται ότι λόγω του θεσµικού µονοπωλίου που κατείχε ως ο δηµόσιος 

φορέας παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ΑΤΗΚ κατέχει και 

διαχειρίζεται ένα πλήρως ανεπτυγµένο δίκτυο για παροχή υπηρεσιών σταθερής 

τηλεφωνίας εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σηµειώνεται ότι η παραδοσιακή 

παρουσία της ΑΤΗΚ στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το γεγονός ότι 

κατείχε το µονοπώλιο στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας την οδήγησαν να έχει το 

µεγαλύτερο µέρος των συνδροµητών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.89 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ανάπτυξη δικτύου που να µπορεί να ανταγωνίζεται το 

δίκτυο της ΑΤΗΚ απαιτεί πάρα πολύ µεγάλες επενδύσεις και είναι πολύ χρονοβόρα. 

Το 2006 η εταιρεία Primetel άρχισε να αναπτύσσει το δίκτυο της µέσω της 

αδεσµοποίητης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους και υποβρόχους της ΑΤΗΚ.  

Επίσης, η εταιρεία Cablenet άρχισε να αναπτύσσει το δικό της δίκτυο το 2008 και 

παρείχε υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας µέσω ιδιόκτητου καλωδιακού δικτύου της 

εταιρείας (cable) και δεν βασιζόταν στο ήδη εγκατεστηµένο δίκτυο της ΑΤΗΚ, ενώ 

κατά τον ουσιώδη χρόνο παρείχε την εν λόγω υπηρεσία και µέσω ADSL. Εντούτοις, 

δεν ήταν ακόµη σε θέση να ανταγωνιστεί ικανοποιητικά την ΑΤΗΚ στην αγορά 

σταθερής τηλεφωνίας λόγω της περιορισµένης κάλυψης που έχει το δίκτυο. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα µερίδια αγοράς τα οποία αξιολογήθηκαν από την 

Επιτροπή σε συνάρτηση και µε άλλους παράγοντες.  

Οι παίκτες στην αγορά το 2010, οι οποίοι ανταγωνίζονταν για την αύξηση των 

συνδροµητών τους ήταν οι (α) ΑΤΗΚ, (β) Primetel, (γ) Cablenet, (δ) OTENET, και (ε) 

Hellas Sat. 

H Επιτροπή εξέτασε τα µερίδια αγοράς της σταθερής τηλεφωνίας µε βάση τα 

στοιχεία του παρατηρητηρίου αγοράς του ΕΡΗΕΤ για το 2009 και 2010. Η Επιτροπή 

επεσήµανε ότι σύµφωνα µε τα εν λόγω στοιχεία η ΑΤΗΚ έχει το υψηλότερο µερίδιο 

αγοράς µε ποσοστό 92,45% για το 2009 και 90,32% για το 2010. Στο ακόλουθο 

γράφηµα εµφανίζονται τα µερίδια αγοράς όλων των εταιρειών παροχής σταθερής 

                                                             
89 Βλέπε σχετικά το παρατηρητήριο αγοράς του ΕΡΗΕΤ. 



τηλεφωνίας για τα έτη 2009 και

αγορά. 

Βάσει των στοιχείων που καταγράφονται

σηµειώνει ότι η ΑΤΗΚ είχε το

σταθερής τηλεφωνίας το οποίο

για το έτος 2010. Το γεγονός

δεικνύει τη σηµαντική παρουσία

µέγεθος της αγοράς για τη σταθερή

2009 και περίπου 414.000 συνδέσεις

Υπό το φως των πιο πάνω

τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις

κατά τον ουσιώδη χρόνο

λιανική αγορά τηλεφωνικών

8.4.2. ∆οµή της Αγοράς

Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον

παραδοσιακός πάροχος υπηρεσιών

µονοπώλιο τόσο στο δίκτυο παροχής

την πάροδο των χρόνων ένα

 2009 και 2010 και παρουσιάζεται η θέση του κάθε παίκτη

που καταγράφονται στο πιο πάνω γράφηµα, η Επιτροπή

είχε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς όσον αφορά τις υπηρεσίες

οποίο φτάνει το 92,45% για το έτος 2009 και 90,32% 

γεγονός ότι το µερίδιο αγοράς παραµένει στην τάξη του

παρουσία της ΑΤΗΚ στην εν λόγω αγορά. Σηµειώνεται

τη σταθερή τηλεφωνία ανερχόταν σε 417.000 συνδέσεις

 414.000 συνδέσεις το 2010.  

πάνω και της απουσίας σχολίων και παρατηρήσεων

επιχειρήσεις η Επιτροπή, οµόφωνα διαπιστώνει ότι η

χρόνο της καταγγελίας κατείχε δεσπόζουσα θέση

τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερή θέση. 

Αγοράς Λιανικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης  

των ενώπιον της στοιχείων, παρατηρεί ότι η ΑΤΗΚ

πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

δίκτυο παροχής όσο και στις ίδιες τις υπηρεσίες, ανέπτυξε

χρόνων ένα δίκτυο, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, το
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επεκτείνεται σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Μέσω αυτού του δικτύου παρέχει, µεταξύ 

άλλων, σταθερή λιανική ευρυζωνική πρόσβαση στον καταναλωτή. 

Η Επιτροπή, παρατηρεί ότι οι πάροχοι, όπως η Primetel, που επιθυµούσαν να 

προσφέρουν την ίδια υπηρεσία χρησιµοποιούσαν το ήδη ανεπτυγµένο δίκτυο της 

ΑΤΗΚ µέσω σύναψης συµφωνιών, ενώ ο µόνος πάροχος που αποφάσισε να 

αναπτύξει το δικό του δίκτυο έως και το τέλος του 2010 είναι η εταιρεία Cablenet στη 

βάση συµφωνίας µε την ΑΗΚ. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλα τα είδη υποδοµής 

τα οποία απαιτούνται για την προσφορά λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης 

απαιτούν µεγάλη επένδυση για ανάπτυξη τους, κάτι που δύναται να καθιστά 

απαγορευτική για κάποιο πάροχο την ανάπτυξη δικού του δικτύου και/ ή µη 

κερδοφόρα για ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Στο σηµείο αυτό, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων επισηµαίνει και τη 

δραστηριοποίηση της LTV στην υπό εξέταση αγορά µέσω σύµβασης που είχε 

υπογράψει µε την Cablenet, η οποία της επέτρεπε να χρησιµοποιεί το δίκτυο της. 

Εντούτοις, σηµειώνεται ότι η δραστηριοποίηση αυτή της LTV δεν φαίνεται να είχε 

επιφέρει πολλές αλλαγές στην αγορά και στα µερίδια αγοράς της εταιρείας που 

κατέχει δεσπόζουσα θέση, όπως δεικνύουν τα στοιχεία που καταγράφονται στο 

παρατηρητήριο της αγοράς του ΕΡΗΕΤ για τα έτη 2009 µέχρι 2014. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας προκύπτει 

ότι οι παίκτες στην αγορά το 2010, οι οποίοι ανταγωνίζονταν για την αύξηση των 

συνδροµητών τους ήταν οι (α) ΑΤΗΚ, (β), Primetel, (γ) Cablenet, (δ) OTENET και (ε) 

Hellas Sat. 

H Επιτροπή αξιολόγησε τα στοιχεία του παρατηρητηρίου αγοράς του ΕΡΗΕΤ για το 

2009 και 2010 και στο ακόλουθο γράφηµα εµφανίζονται τα µερίδια αγοράς όλων των 

εταιρειών παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης και στο οποίο παρουσιάζεται η θέση 

τους στην αγορά. 



Βάσει των στοιχείων του ανωτέρω

είχε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς

ευρυζωνικής πρόσβασης το οποίο

το έτος 2010, ενώ ακολουθεί η

Όσον αφορά τον ισχυρισµό του

της Υπηρεσίας αναφορικά µε

αντιτάσσει πως πραγµατοποιήθηκε

της προκαταρκτικής της έρευν

αναφορικά µε τους συνδροµητές

καταγράφεται και στο σηµείωµα

λόγω στοιχεία αποτελούν µέρος

Η Επιτροπή, µελετώντας ενδελεχώς

ενώπιον της στοιχεία διαπιστώνει

παρατηρητήριο αγοράς του

ανωτέρω γραφήµατος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι

µερίδιο αγοράς όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής

πρόσβασης το οποίο φτάνει το 80,98% για το έτος 2009 και 76,70% 

ακολουθεί η Primetel µε ποσοστά 13,15% και 13,63% αντίστο

ισχυρισµό του δικηγόρου της ΑΤΗΚ περί ασυνέπειας της

αναφορικά µε τα µερίδια αγοράς στην σχετική αγορά, η Επιτροπή

πραγµατοποιήθηκε δέουσα έρευνα καθότι η Υπηρεσία στο

της έρευνας συνέλλεξε στοιχεία από όλους τους παρόχους

συνδροµητές τους για την ευρυζωνική πρόσβαση, ως άλλωστε

σηµείωµα της Υπηρεσίας και προκύπτει από την έρευνα

αποτελούν µέρος του διοικητικού φακέλου.  

µελετώντας ενδελεχώς τις θέσεις της ΑΤΗΚ σε συνδυασµό

διαπιστώνει ότι τα µερίδια αγοράς που καταγράφονται

του ΕΡΗΕΤ αφορούν τη λιανική σταθερή ευρυζωνική
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πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήτοι αριθµό συνδροµητών στην ευρυζωνική πρόσβαση και 

αριθµό συνδροµητών στο διαδίκτυο.  

Η Επιτροπή, εξετάζοντας όλα τα ενώπιόν της στοιχεία διαπιστώνει ότι η διαφορά 

στους αριθµούς των µεριδίων αγοράς δεν είναι σηµαντική και ως εκ τούτου θεωρεί 

ότι η χρήση των εν λόγω στοιχείων δεν οδηγεί σε πλάνη περί του µεριδίου αγοράς 

που κατέχουν οι εταιρείες στην αγορά, υπό το φως του αριθµού των συνδροµητών 

της ΑΤΗΚ που επιλέγουν να συνεργαστούν µε την ίδια και όχι µε ένα άλλο πάροχο.  

Σε ότι αφορά τη διαχρονική εξέλιξη των µεριδίων, και τους ισχυρισµούς του 

δικηγόρου της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή παρατηρεί ότι µε βάση την απόφασή της µε αρ. 

58/2012, έχει ήδη κριθεί ότι η ΑΤΗΚ την περίοδο από το 2004 έως το 2007 κατείχε 

δεσπόζουσα θέση στην ευρυζωνική πρόσβαση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στην απόφαση της Επιτροπής «Μέχρι και το 2005 η ΑΤΗΚ κατείχε σχεδόν το 100% 

της αγοράς ευρυζωνικών συνδέσεων που προσφέρονταν στην Κυπριακή αγορά σε 

επίπεδο λιανικής. Αυτό το εξαιρετικά υψηλό µερίδιο αγοράς ήταν αποτέλεσµα της 

απουσίας εναλλακτικών παροχέων µε δικό τους ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης, 

καθώς και της µη προσφοράς της χονδρικής υπηρεσίας πρόσβασης τύπου bitstream 

από την ΑΤΗΚ σε άλλους παροχείς.» Επίσης όπως αναφέρεται στην εν λόγω 

απόφασή της «[…] ΑΤΗΚ, ακόµη και το 2006, κατείχε σχεδόν το 100% της αγοράς 

ευρυζωνικών συνδέσεων που προσφέρονταν στην Κυπριακή αγορά σε λιανικό 

επίπεδο, µε την PrimeΤel το ∆εκέµβριο του 2006 να αποκτά ένα µερίδιο της τάξης του 

3.75%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΡΗΕΤ, τον ∆εκέµβριο του 2007 το µερίδιο της 

PrimeΤel αυξήθηκε σε 10% και το 2008 σε 13.7%.».90 Η Επιτροπή, τέλος 

υπογραµµίζει ότι η ΑΤΗΚ δεν είχε διαφωνήσει µε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή περαιτέρω διαπιστώνει ότι παρόλο που την υπό αναφορά περίοδο 

(2009 και 2010) είχαν εισέλθει και άλλες εταιρείες στην αγορά, εντούτοις η ΑΤΗΚ 

συνέχιζε να διατηρεί υψηλά µερίδια στη λιανική σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση.  

Υπό το φως όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισµούς της 

ΑΤΗΚ ότι η Επιτροπή δεν µπορεί να καταλήξει σε πειστικά συµπεράσµατα. 

Αντιθέτως, από τα ενώπιόν της στοιχεία και δεδοµένα είναι εµφανές ότι η ΑΤΗΚ 

κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 

                                                             
90 Απόφαση ΕΠΑ: 58/2012, Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ. για 
παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008. 
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8.4.3 ∆οµή της Αγοράς Λιανικής Συνδροµητικής Τηλεόρασης 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τα όσα κατατέθηκαν από την ΑΤΗΚ αναφορικά µε 

τη δοµή της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης και απορρίπτει τους ισχυρισµούς 

της ΑΤΗΚ περί ελλιπούς και µη ουσιαστικής έρευνας. Αντιθέτως, από τα στοιχεία της 

έρευνας προκύπτει ότι η Υπηρεσία συνέλλεξε στοιχεία που αφορούσαν τη δοµή και 

τα χαρακτηριστικά της αγοράς από το 2004.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι όπως προκύπτει από πάγια νοµολογία, το µεγάλο 

ποσοστό συµµετοχής της επιχείρησης σε µια αγορά αποτελεί τη σηµαντικότερη 

ένδειξη για την απόδειξη δεσπόζουσας θέσης. Μία επιχείρηση που 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, η οποία χαρακτηρίζει την επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση.91 Σχετικά 

κρίθηκε ότι η κατοχή ποσοστού στις σχετικές αγορές ύψους 80% έως 100% ήταν 

αρκετό για τη θεµελίωση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης.92   

Μερίδιο αγοράς άνω του 50% θεωρείται ότι αποτελεί ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας 

θέσης και, εποµένως, απαιτείται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, 

προκειµένου να θεµελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης.  

Σχετικά, στην υπόθεση AKZO, το ∆ΕΕ καθιέρωσε ως µαχητό τεκµήριο ύπαρξης 

δεσπόζουσας θέσης, την κατοχή µεριδίου αγοράς πάνω από το 50%.93 Στην εν λόγω 

απόφαση καταγράφεται ότι: «60. Ως προς τα µερίδια αγοράς, το ∆ικαστήριο έχει 

αποφανθεί (απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 85/76, Hoffmann-La Roche 

(Jurispr. 1979, σ. 461, σκέψη 41) ότι ιδιαίτερα σηµαντικά µερίδια αποτελούν 

καθεαυτά, χωρίς τη συνδροµή εξαιρετικών περιστάσεων, απόδειξη υπάρξεως 

δεσπόζουσας θέσης. Αυτό συµβαίνει όταν πρόκειται για µερίδιο 50%, όπως είχε 

διαπιστωθεί στην υπόθεση εκείνη. 61. Εξάλλου, ορθώς η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι 

και άλλοι παράγοντες επιβεβαιώνουν την υπεροχή της AKZO στην αγορά. Εκτός από 

το γεγονός ότι θεωρείται παγκοσµίως ως πρωτοπόρος στην αγορά των υπεροξειδίων, 

πρέπει να τονιστεί ότι η AKZO, όπως η ίδια οµολογεί, διαθέτει την καλύτερη 

οργάνωση έρευνας αγοράς, τόσο από εµπορικής όσο και από τεχνικής απόψεως, 

καθώς και πολύ περισσότερες γνώσεις από εκείνες των ανταγωνιστών της στον τοµέα 

της ασφάλειας και της τοξικολογίας (παραρτήµατα 2 και 4 της κοινοποιήσεως των 

                                                             
91 Υπόθεση C-85/76 Hoffmann-La Roche v. Commission, παρ. 41. 
92 Υπόθεση C-85/76 Hoffmann-La Roche v. Commission, σκ. 53-56, 59-60 και 67 και  Υπόθεση Τ-83/91, 
Tetra Pak International SA v. Commission [1994] ECR II-755, σκ.109. 
93 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, Το ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 506. 
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αιτιάσεων).94 Συνεπώς, εκτός του µεριδίου αγοράς, η επιχείρηση AΚΖΟ διέθετε, 

επίσης, προβάδισµα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές από άποψη τεχνολογικής 

εξέλιξης και εµποροβιοµηχανικών γνώσεων και εµπειριών στη συγκεκριµένη αγορά, 

γεγονός που ενίσχυε τη θεµελίωση δεσπόζουσας θέσης της στη σχετική αγορά. 

Σχετικά είναι και τα όσα καταγράφονται στην απόφαση Tetra Pak II,95 στην οποία 

σηµειώθηκε ότι: «109. Προκειµένου, πρώτον, για τον τοµέα ασηπτικής συσκευασίας, 

από τα συγκλίνοντα στοιχεία που παρέσχαν οι διάδικοι προκύπτει ότι η Tetra Pak 

κατείχε το 90% περίπου των αγορών ασηπτικής συσκευασίας όσον αφορά τόσο τις 

µηχανές όσο και τα χάρτινα κουτιά στο σύνολο της Κοινότητας καθ' όλη τη διάρκεια 

της περιόδου αναφοράς. […]  110. Επιπλέον, όπως επισήµανε η Επιτροπή, η 

παρουσία, στις αγορές των µηχανών και των ασηπτικών χάρτινων κουτιών, ενός 

µόνον ανταγωνιστή της Tetra Pak, ήτοι της PKL, που κατείχε τα υπόλοιπα µερίδια της 

αγοράς, ήτοι περίπου το 10 % των αγορών αυτών, καθώς και η ύπαρξη τεχνολογικών 

εµποδίων και πολυαρίθµων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που παρακώλυαν την 

πρόσβαση νέων ανταγωνιστών στην αγορά των ασηπτικών µηχανών, συνέβαλαν στη 

διατήρηση και την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσεως της Tetra Pak τόσο στην 

αγορά των µηχανών όσο και στην αγορά των ασηπτικών χάρτινων κουτιών. 

Πράγµατι, ακόµη και εάν, όπως παραδέχονται οι δύο διάδικοι, η διείσδυση 

ανταγωνιστών στην αγορά των ασηπτικών χάρτινων κουτιών ήταν τεχνικώς δυνατή, η 

έλλειψη διαθεσίµων ασηπτικών µηχανών, λόγω ιδίως της πολιτικής των 

αλληλένδετων πωλήσεων που εφαρµόζει η Tetra Pak, συνιστούσε, στην 

πραγµατικότητα, σοβαρό εµπόδιο για τη διείσδυση νέων ανταγωνιστών στην αγορά.». 

Περαιτέρω, όπως καταγράφεται στο σύγγραµµα «Το ∆ίκαιο του Ελεύθερου 

Ανταγωνισµού»,96 η ενδεχόµενη ολιγοπωλιακή δοµή της αγοράς, στην οποία η 

επιχείρηση κατέχει µερίδιο της τάξης του 40%-50%, δεν αποτελεί από µόνη της 

επαρκή ένδειξη δεσπόζουσας θέσης και εποµένως απαιτούνται συµπληρωµατικές 

ενδείξεις για τη διαπίστωσή της. Μερίδια γύρω στο 35-38% θεωρούνται σηµαντικά, 

αλλά όχι από µόνα τους ικανά για τη στοιχειοθέτηση δεσπόζουσας θέσης.97 

Σε αυτό το σηµείο, σηµειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

το ∆ΕΕ αφήνουν ανοικτό το ενδεχόµενο µια επιχείρηση να κατέχει δεσπόζουσα θέση 

σε µία αγορά µε µερίδιο πολύ µικρότερο του 50%,98 εντούτοις το µικρότερο µερίδιο 

αγοράς που κατείχε µια επιχείρηση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε  ως 

                                                             
94 Υπόθεση C-62/86, Akzo Chemie v. Commission, Συλλογή 1991, σελ. I-3359, σκέψεις 60-61. 
95 Υπόθεση Τ-83/91, Tetra Pak International SA v. Commission [1994] ECR II-755, σκ. 109-110. 
96 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, Το ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ.507. 
97 ibid. 
98 Υπόθεση C-250/92, Gottrup Klim v. KLG [1994], ECR I-5641, [1996] 4 CMLR 191. 
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κατέχουσα δεσπόζουσα θέση για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 102 (αντίστοιχο 

του άρθρου 6(1) του Νόµου), ήταν 39.7%.99  

Κατά την αξιολόγηση που γίνεται προτού εξαχθεί το συµπέρασµα αν µια εταιρεία 

κατέχει δεσπόζουσα θέση ή όχι, είναι σηµαντικό να ερευνάται και η θέση των άλλων 

ανταγωνιστών στην αγορά. Σε περίπτωση που η υπόλοιπη αγορά είναι 

κατακερµατισµένη σε πληθώρα ανταγωνιστών, τότε, ακόµα και µε σχετικά µικρό 

ποσοστό αγοράς, µια επιχείρηση µπορεί να θεωρηθεί ως κατέχουσα δεσπόζουσα 

θέση, αφού κανένας εκ των ανταγωνιστών της δεν κατέχει µερίδιο αγοράς αρκετό, 

ώστε να συνιστά απειλή για τη δεσπόζουσα επιχείρηση. Σχετική είναι η απόφαση 

United Brands,100 στην οποία θεωρήθηκε ότι η επιχείρηση United Brands κατείχε 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, διότι, µεταξύ άλλων, είχε σχεδόν διπλάσιο 

ποσοστό από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της.  

Πιο συγκεκριµένα στη συγκεκριµένη απόφαση καταγράφεται ότι: «108 Χωρίς πολλές 

συζητήσεις γύρω από τα ποσοστά, τα οποία κατ' ανάγκη προσδιορίζονται κατά 

προσέγγιση, µπορεί να θεωρηθεί ως βέβαιο ότι το µερίδιο της UBC στην οικεία αγορά 

ήταν πάντοτε άνω του 40% και προσήγγιζε το 45%. 

109 Εν τούτοις το ποσοστό αυτό δεν επιτρέπει να συναχθεί ότι η UBC ελέγχει 

αυτοµάτως την αγορά. 

110 Το µερίδιο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ενόψει της ισχύος και του αριθµού 

των ανταγωνιστών. 

111 Καταρχάς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, στο σύνολο της αγοράς αυτής, το εν 

λόγω ποσοστό αντιπροσωπεύει grosso modo µερίδιο πολλαπλώς ανώτερο 

αυτού που κατέχει η ισχυρότερη ανταγωνίστριά της, η επιχείρηση Castle και 

Cooke, ενώ οι λοιποί ανταγωνιστές υπολείπονται αισθητά. 

112 Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε άλλα που έχουν ήδη επισηµανθεί, 

µπορεί να θεωρηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο της υπερέχουσας ισχύος της UBC. 

113 ∆εν είναι όµως ανάγκη, για να κατέχει µια επιχείρηση δεσπόζουσα θέση, να 

έχει εξαφανίσει κάθε δυνατότητα ανταγωνισµού.». 

Επίσης, στην υπόθεση Michelin101 θεωρήθηκε ότι το ποσοστό 57-65% που κατείχε η 

εταιρεία Michelin στη σχετική αγορά, ήταν αρκετό για τη θεµελίωση δεσπόζουσας 

                                                             
99 Υπόθεση T-219/99, British Airways v. Commission [2003], ECR II-5917, [2004] 4 CMLR 1008. 
100  Υπόθεση 27/76, United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission [1978] 
ECR 207, σκ. 108-113. 
101 Υπόθεση 322/81, NV Nederlandshe Banden Industrie Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή της 
Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1983 σελ.3461, σκ.52. 
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θέσης, µεταξύ άλλων, διότι οι ανταγωνιστές διέθεταν καθένας ποσοστά 4-8% της 

σχετικής αγοράς: «52. […] Ορθώς, εποµένως, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, για να 

εκτιµήσει τη θέση της ΝΒΙΜ σε σχέση µε την ισχύ και τον αριθµό των ανταγωνιστών 

της, τµήµα αγοράς 57 έως 65% επί της αγοράς των καινούργιων ελαστικών 

αντικαταστάσεως για φορτηγά. Σε σύγκριση µε τα τµήµατα αγοράς µεταξύ 4 και 8% 

των κυριότερων ανταγωνιστών της ΝΒΙΜ το τµήµα αυτό της αγοράς, συνιστά, έστω 

και αν ληφθεί υπόψη κάποιος ανταγωνισµός που ασκούν τα αναγοµωµένα ελαστικά, 

ικανή ένδειξη για την ύπαρξη υπερέχουσας ισχύος της ΝΒΙΜ σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές της.». 

Περαιτέρω, στην υπόθεση Hoffmann-La Roche,102 τονίστηκε ότι αποτελεί ισχυρή 

ένδειξη κατοχής δεσπόζουσας θέσης η σχέση µεταξύ των µεριδίων αγοράς που 

κατέχει η οικεία επιχείρηση και αυτών που κατέχουν οι ανταγωνιστές της, ιδίως αυτοί 

που ακολουθούν άµεσα. Όσον αφορά την οµάδα των βιταµινών Β3, όπου το µερίδιο 

αγοράς της Roche ήταν 41,2% σε ποσότητα και 51% σε αξία κρίθηκε ότι δεν 

µπορούσε να θεµελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Tο γεγονός ότι το µερίδιο 

αγοράς του πλησιέστερου ανταγωνιστή ήταν περίπου 30%, σε συνδυασµό µε το ότι 

η Επιτροπή δεν κατέδειξε ποιες θα ήταν οι συµπληρωµατικές ενδείξεις που θα 

µπορούσαν να υποδηλώσουν τη δεσπόζουσα θέση της Roche οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι δεν αποδείχθηκε επαρκώς η κατοχή δεσπόζουσας θέσης της Roche 

σε αυτή την αγορά. Αντίθετα όσον αφορά την οµάδα των βιταµινών Α, κρίθηκε ότι η 

Roche κατείχε µερίδιο αγοράς της τάξης του 47% τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία 

ενώ τα ποσοστά των άλλων παραγωγών ανήλθαν σε 27%, 18%, 7% και 1%. Το 

∆ικαστήριο έκρινε ότι επειδή η εν λόγω αγορά παρουσιάζει χαρακτηριστικά στενής 

ολιγοπωλιακής αγοράς, στην οποία ο ανταγωνισµός είναι ήδη εξασθενηµένος, το 

ποσοστό της Roche, ίσο µε το άθροισµα των ποσοστών των δύο επόµενων 

ανταγωνιστών της, δείχνει ότι διαθέτει ιδιαίτερη ελευθερία δράσεως για να καθορίζει 

τη στάση της απέναντι στον ανταγωνισµό. Εποµένως κρίθηκε ότι ορθά η Επιτροπή 

αναγνώρισε την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. 

Σχετική είναι και η υπόθεση British Airways,103 όπου τα σταθερά µερίδια αγοράς 

µεταξύ 40-45% της εταιρίας British Airways θεωρήθηκε ότι αποτελούσαν άκρως 

σηµαντική ένδειξη για τη θεµελίωση της δεσπόζουσας θέσης της, καθώς οι 

ανταγωνιστές της διέθεταν καθένας ποσοστά µεταξύ 2-7% της σχετικής αγοράς. Στο 

κείµενο της απόφασης αυτής καταγράφεται ότι: «210 Συναφώς, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη η άκρως σηµαντική ένδειξη που αποτελεί η κατοχή ευρύτατων µεριδίων 

                                                             
102 Υπόθεση C-85/76 Hoffmann-La Roche v. Commission, σ. 461. 
103Υπόθεση T-219/99, British Airways v. Commission [2003], ECR II-5917, [2004] 4 CMLR 1008, σκ. 
210-211. 
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αγοράς εκ µέρους της επιχειρήσεως για την οποία πρόκειται καθώς και η σχέση 

µεταξύ των µεριδίων αγοράς που κατέχουν η ενδιαφερόµενη επιχείρηση και οι άµεσοι 

ανταγωνιστές της (απόφαση Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, παρατεθείσα στη 

σκέψη 182 ανωτέρω, σκέψεις 39 και 48), τούτο δε ισχύει ακόµη περισσότερο αφού οι 

άµεσοι ανταγωνιστές κατέχουν µικρά µόνο µερίδια αγοράς (βλ., υπό το πνεύµα αυτό, 

απόφαση του ∆ικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 1978,27/76, United Brands κατά 

Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1978, σ. 75, σκέψη 111).». 

Τέλος, σηµειώνεται ότι, για τη θεµελίωση δεσπόζουσας θέσης από µέρους µιας 

επιχείρησης, πέραν των µεριδίων αγοράς µιας επιχείρησης, λαµβάνονται κατά 

περίπτωση, και άλλοι παράγοντες υπόψη. Εκτιµάται ότι µια σηµαντική επένδυση ως 

προαπαιτούµενο για να καταφέρει µια νέα επιχείρηση να εισέλθει σε µία αγορά, θα 

αποτελούσε ένα σηµαντικό µη ανακτήσιµο κόστος (sunk cost) και εποµένως 

σηµαντικό φραγµό εισόδου στην οικεία αγορά.104 

Ένα από τα οικονοµικά εµπόδια εισόδου που αξιολογούνται για σκοπούς 

καθορισµού της οικονοµικής ισχύος είναι αυτό του απόλυτου πλεονεκτήµατος της 

ζήτησης. Στο σύγγραµµα του ∆ηµήτριου Ν. Τζουγανάτου µε τίτλο: «∆ίκαιο του 

ελεύθερου Ανταγωνισµού»105 καταγράφονται τα εξής: «Απόλυτο πλεονέκτηµα 

ζήτησης για τα προϊόντα µιας επιχείρησης µπορείς επίσης να προκύψει όταν υπάρχει 

brand loyalty (ή φήµη) για αυτά τα προϊόντα-και οι καταναλωτές είναι ενδεχοµένως 

προσωρινά, προσκολληµένοι σε αυτά τα προϊόντα µε την έννοια ότι θα αποφασίσουν 

να µετακινηθούν σε άλλα προϊόντα µόνο αν η τιµή των τελευταίων προϊόντων είναι 

πολύ χαµηλότερη. […]». 

Σχετικό επί της ανεξάρτητης συµπεριφοράς που εξετάζεται από το ∆ΕΕ είναι τα όσα 

καταγράφονται στο σύγγραµµα “The EC Law of Competition”106: «The Court 

emphasizes the concept of a dominant firm’s independence from the competitive 

forces normally constraining a supplier in the market. This does not mean that a firm, 

in order to be dominant, must be able to ignore competition entirely and do as it 

wishes by, for example, raising prices without any constraint. Indeed, a firm can be 

dominant even in circumstances where it must sometimes take competitive factors 

into account in determining its commercial behavior. In Hoffmann-La Roche, the 

Court noted that a dominant position ‘does not preclude some competition… but 

enables the undertaking which profits by it, if not to determine, at least to have an 

                                                             
104Υπόθεση 27/76, United Brands Company and United Brands Continental BV v Commission [1978] 
ECR 207, σκ. 91 και 122. 
105 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, Το ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ.101. 
106 J. Faull & A. Nickpay, The EC Law of Competition (2007), Oxford University Press, par. 4.38 



 133 / 292 
 

appreciable influence on the conditions under which competition will develop, and in 

any case to act largely in disregards of it so long as such conduct doe not operate to 

its detriment’. If a firm can substantially disregard, and keep safely at bay, its 

competitors over a long period of time, this is a clear indication of dominance.». 

Η Επιτροπή, αφού µελέτησε ενδελεχώς τα όσα κατατέθηκαν από µέρους της ΑΤΗΚ, 

από τα ενώπιον της στοιχεία παρατηρεί ότι στην κυπριακή αγορά µέχρι και το 2004 

κυριαρχούσε το συνδροµητικό κανάλι Multichoice µέσω του οποίου µεταδιδόταν το 

περιεχόµενο της LTV /ALPHA και της Nova Cyprus107. Η εταιρεία Multichoice 

συστάθηκε και άρχισε τη λειτουργία της το Νοέµβριο του 1993 και ήταν 

αντιπρόσωπος της εταιρείας Multichoice Hellas S.A. Στις αρχές του 2004 εισήλθε 

στην αγορά η Cytavision από την ΑΤΗΚ, η Primetel και η Athina Sat.  

Το 2006 το σκηνικό στη λιανική συνδροµητική τηλεόραση στην Κύπρο άλλαξε λόγω 

της διακοπής της συνεργασίας των εταιρειών LTV/Alpha και Multichoice περί τον 

Ιούλιο του 2006 και την ανεξαρτητοποίηση της LTV/Alpha, η οποία τον Αύγουστο του 

2006 άρχισε να προσφέρει το κανάλι της απευθείας σε συνδροµητές της. Ως 

αποτέλεσµα της διακοπής της συνεργασίας, η Multichoice απώλεσε ένα σηµαντικό 

αριθµό των συνδροµητών της οι οποίοι είτε επέλεξαν να συνδεθούν µόνο µε την LTV, 

είτε µε τους υπόλοιπους παρόχους, οι οποίοι άρχισαν να κάνουν πιο αισθητή τη 

παρουσία τους 

Επίσης, τον Ιανουάριο του 2006 άρχισε τις δραστηριότητες της η εταιρεία Primetel, η 

οποία ήταν η δεύτερη εταιρεία µετά την ΑΤΗΚ που άρχισε να προσφέρει ένα σύνολο 

ευρυζωνικών υπηρεσιών που συµπεριλάµβανε, τηλεφωνία, διαδίκτυο και τηλεόραση. 

Κατά ή περί την ίδια χρονική περίοδο, η LTV δυνάµει συµφωνητικών εγγράφων 

διανοµής παρείχε το κανάλι LTV στην ΑΤΗΚ µέσω της πλατφόρµας Cytavision 

(Ιούλιο 2006), στην Primetel και AthinaSat. Περί το 2008, η εταιρεία AthinaSat 

διέκοψε τις εργασίες της. Το ∆εκέµβριο του 2007, η LTV άρχισε να µεταδίδεται και 

από την Cablenet. 

Κατά το 2008, δραστηριοποιούνταν έξι εταιρείες στην αγορά λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, προσφέροντας κανάλια µέσω ψηφιακής διαδραστικής πλατφόρµας 

(ΑΤΗΚ, Primetel), ιδιόκτητου καλωδίου (Cablenet) ψηφιακού ή αναλογικού σήµατος 

(Multichoice, LTV) και δορυφόρου (Hellas Sat).  

                                                             
107 Το κανάλι Nova εισάχθηκε στην Κύπρο την 1η Ιουλίου 2004. 



 134 / 292 
 

Το 2010 απεχώρησε από την αγορά η εταιρεία Hellas Sat. Επίσης, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι το Σεπτέµβριο του 2010 η LTV άρχισε να προσφέρει ολοκληρωµένο 

πακέτο ψυχαγωγίας- τηλεφωνία-διαδίκτυο-συνδροµητική τηλεόραση, έχοντας 

συνάψει σχετική συµφωνία µε την Cablenet. 

Η Επιτροπή περαιτέρω παρατηρεί ότι οι πάροχοι που δραστηριοποιούνταν στην 

αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης κατά το 2010 στην Κύπρο, ήταν:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 17꞉ Πάροχοι που πρόσφεραν λιανική συνδροµητική 

τηλεόραση κατά το έτος 2010 

Πάροχος Μέσο Προβολής 

Primetel Ευρυζωνική Πλατφόρµα - IPTV 

ΑΤΗΚ Ευρυζωνική Πλατφόρµα - IPTV 

LTV Terrestrial (αναλογικό. Ψηφιακό) 

Cablenet Καλωδιακή τηλεόραση 

Nova Cyprus ∆ορυφορικό σήµα 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επεσήµανε ότι η λιανική συνδροµητική τηλεόραση τη χρονιά 

2009 µετρούσε {…} συνδροµητές, ενώ το 2010 {…} συνδροµητές. 

Αναφορικά µε τα διαχρονικά µερίδια αγοράς, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της έρευνας ο αριθµός των Συνδροµητών στη λιανική συνδροµητική 

τηλεόραση διαχρονικά είχε ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18꞉ Συνδροµητές ανά πλατφόρµα τα έτη 2004-2010 

 Cablenet ΑΤΗΚ AthinaSat 

/other 

Primetel LTV Multichoice 

2004  [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] (80-90%] 

2005  [0-10%] (20-30%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] (70-80%] 

2006 [0-10%] (10-20%] [0-10%] [0-10%] (40-50%] (30-40%] 

2007 [0-10%] (30-40%] [0-10%] [0-10%] (30-40%] (20-30%] 

2008 [0-10%] (30-40%] [0-10%] (10-20%] (20-30%] (10-20%] 

2009 [0-10%] (40-50%] [0-10%] (10-20%] (10-20%] (10-20%] 

2010 (10-20%] (40-50%] [0-10%] (10-20%] (10-20%] (10-20%] 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας και όσα περιλαµβάνονται στην απόφαση της 

Επιτροπής 58/2012, φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ από το 2004, όταν δηλαδή εισήγαγε την 

υπηρεσία λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης είχε ανοδική πορεία µε συνεχή 

αύξηση της συνδροµητικής της βάσης. Από το έτος 2008 πέρασε στην πρώτη θέση 

µε αρχικά ως δεύτερη την LTV, η οποία όµως είχε συνεχή µείωση του αριθµού των 

συνδροµητών της. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην απόφασή της µε 

αρ. 58/2012 καταγράφεται ότι: «Στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, η Επιτροπή 

οµόφωνα διαπιστώνει ότι η ΑΤΗΚ κατά την περίοδο 2005 µέχρι και το 2007, δεν είχε 

µερίδιο αγοράς µε βάση τον αριθµό των συνδροµητών της το οποίο να την κατατάσσει 

δεσπόζουσα επιχείρηση στη λιανική αγορά της συνδροµητικής τηλεόρασης. Η ΑΤΗΚ 

δεν διαφώνησε µε την πιο πάνω διαπίστωση.»108 Επίσης, ως καταγράφεται στην 

απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 13/2015, το µερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ σηµειώνει µια 

διαχρονική αύξηση αφού από το 2007 που ήταν (30-40]% το 2008 ανήλθε στο (30-

40]%. 

Επίσης, µε βάση τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου το 2010 η ΑΤΗΚ κατείχε 

µερίδιο αγοράς της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης υπερδιπλάσιο σε ποσοστό 

από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της. Το 2010 η ΑΤΗΚ κατείχε ένα µερίδιο αγοράς 

της τάξης του (40-50%] και (40-50%] για τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα. Ακολουθεί 

η LTV το 2009 µε ποσοστό (10-20%] και η Cablenet το 2010 µε ποσοστό (10-20%], η 

οποία παρείχε στα πακέτα υπηρεσιών της υποχρεωτικά συνδροµητική τηλεόραση. 

Επίσης, είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η συνδροµητική βάση της ΑΤΗΚ 

αυξανόταν χρόνο µε το χρόνο, παρόλο που στην αγορά είχαν εισέλθει ακόµη δύο 

εταιρείες (Cablenet και Primetel). Ως εκ τούτου, καταδεικνύεται πως τα δεδοµένα της 

κυπριακής αγοράς είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στην 

απόφαση του Αρείου Πάγου µε αρ. 1042/2009 και στην οποία γίνεται αναφορά από 

το δικηγόρο της ΑΤΗΚ. 

 

 

                                                             
108 Απόφαση ΕΠΑ: 58/2012, Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ. για 
παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008. 
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Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, η ανάλυση αναφορικά µε τον καθορισµό των µεριδίων 

αγοράς αναφορικά µε τη συνδροµητική τηλεόραση έγινε µε βάση τα στοιχεία που 

δόθηκαν από τις ίδιες τις συµµετέχουσες εταιρείες στην αγορά και βασίζεται στη 

λιανική πώληση συνδροµητικής τηλεόρασης. Συγκεκριµένα, τα ποσοστά 

καθορίζονται µε βάση τον αριθµό συνδροµητών που είχε κάθε εταιρεία παροχής 

συνδροµητικής τηλεόρασης. Η Επιτροπή, επιπρόσθετα, διαπίστωσε ότι υπάρχει η 

δυνατότητα χονδρικής πώλησης κάποιων συνδροµητικών καναλιών, για 

αναµετάδοσή τους µέσω πλατφόρµας ανταγωνιστικής εταιρείας. Παρόλα αυτά 

διαπίστωσε ότι η ανάλυση των µεριδίων αγοράς που διεξήχθη, δε λαµβάνει υπόψη 

τα έσοδα που ενδεχοµένως λαµβάνει κάθε πάροχος καναλιών από τις λιανικές 

πωλήσεις των καναλιών του µέσω πλατφόρµας των ανταγωνιστών του και βασίζεται 

αποκλειστικά στον αριθµό συµβολαίων κάθε εταιρείας µε τους λιανικούς πελάτες της, 

δηλαδή τους συνδροµητές της, ασχέτως του πακέτου καναλιών που αγοράζουν. 

Ταυτόχρονα, η ανάλυση που διενεργήθηκε δεν έλαβε υπόψη τον τρόπο µετάδοσης 

του σήµατος αλλά θεωρεί την αγορά της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης ως 

ενιαία, ως έχει καθοριστεί η σχετική αγορά στα πλαίσια της παρούσας καταγγελίας.  

Περαιτέρω σηµειώθηκε ότι όλοι οι συνδροµητές της Cablenet οι οποίοι είναι 

εγγεγραµµένοι στις καλωδιακές υπηρεσίες της Cablenet λαµβάνουν αυτόµατα την 
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υπηρεσία αναλογικής τηλεόρασης. Ως εκ τούτου, κατά κάποιο τρόπο για να έχει 

κάποιος υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ή διαδικτύου από την Cablenet µέσω του 

καλωδιακού της δικτύου θα πρέπει να είναι εγγραµµένος και στις υπηρεσίες 

τηλεόρασης. Σχετική κρίνεται από την Επιτροπή και η απόφαση της Επιτροπής αρ. 

35/2014- Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας Cablenet Communication Systems Ltd από την GO Plc. 

Επίσης η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισµό του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι πέραν 

των µεριδίων αγοράς δεν λήφθηκαν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Η Επιτροπή επί 

τούτου, κρίνει σηµαντικό να αναφερθούν οι θέσεις της Cablenet σε ό,τι αφορά τη 

συνδροµητική της βάση στη συνδροµητική τηλεόραση. Συγκεκριµένα, η Cablenet 

αναφέρει τα ακόλουθα: «{…}». 

Όσον αφορά την είσοδο της εταιρείας Cablenet στην αγορά συνδροµητικής 

τηλεόρασης, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι η υπηρεσία προσφέρθηκε 

από τη Cablenet ως επιπρόσθετη υπηρεσία για τις καλωδιακές της υπηρεσίες, αφού 

λόγω του δικτύου που χρησιµοποιεί η εν λόγω εταιρεία οι συνδροµητές της που 

έχουν ευρυζωνικές ή τηλεφωνικές υπηρεσίες λαµβάνουν αυτόµατα την υπηρεσία της 

αναλογικής τηλεόρασης. Όπως εξάλλου ανέφερε και η ίδια η εταιρεία η ραγδαία 

αύξηση των συνδροµητών της στη συνδροµητική τηλεόραση την περίοδο 2009-2010, 

οφειλόταν {…}. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή τονίζει ότι ο αριθµός των πελατών της 

Cablenet που αυτόβουλα επέλεξαν κατά την υπό εξέταση περίοδο να έχουν 

υπηρεσία συνδροµητικής τηλεόρασης  και άρα να έχουν επιπρόσθετη χρέωση, ήταν 

{…}% από το σύνολο των πελατών της, σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η 

ίδια η Cablenet. 

Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή σηµειώνει ότι το µερίδιο αγοράς της LTV έχει σηµαντικά 

πτωτική πορεία. Σε ότι αφορά το µερίδιο αγοράς της Cablenet σηµειώνει ότι είναι 

εύλογο να συµπεράνει κανείς ότι η αύξηση του µεριδίου της δεν είναι 

αντιπροσωπευτικός παράγοντας της ισχύος της εν λόγω εταιρείας στη λιανική αγορά 

της συνδροµητικής τηλεόρασης, ακριβώς λόγω του τρόπου λειτουργίας της σε αυτήν 

και του τρόπου προσφοράς των προϊόντων / υπηρεσιών της. 

Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν 

υπάρχουν φραγµοί εισόδου στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης λόγω της νέας 

εισδοχής της εταιρείας Cablenet, καθότι η συνδροµητική βάση της εν λόγω εταιρείας 

αφορούσε κυρίως πακέτα υπηρεσιών στα οποία συµπεριλαµβανόταν αναγκαστικά 

(όχι στη βάση επιλογής του συνδροµητή) η συνδροµητική τηλεόραση. 
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Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΑΤΗΚ είναι ένας κάθετα 

δραστηριοποιηµένος οργανισµός, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε την εκ του νόµου 

υποχρέωση να παρέχει δηµόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δηµόσιες 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Η ΑΤΗΚ παρέχει υπηρεσίες σταθερής και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στους 

καταναλωτές, οι οποίες αποτελούν τις βασικότερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα, παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου και από το 2001 έχει αναπτύξει την 

ευρυζωνική υπηρεσία i-choice. Από το 2004, η ΑΤΗΚ άρχισε να δραστηριοποιείται 

εµπορικά και στον τοµέα της συνδροµητικής τηλεόρασης µε τη χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ΑΤΗΚ είχε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς 

όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας το οποίο φτάνει το 92,45% για το 

έτος 2009 και 90,32% για το για το έτος 2010. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ΑΤΗΚ είχε 

το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης την περίοδο 2009 και 2010. Συνεπώς, η Επιτροπή έχοντας 

υπόψη ότι όλα όσα έχουν αναλυθεί πιο πάνω, κρίνει ότι η ΑΤΗΚ κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας και στην αγορά σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης. 

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι µετά από τον καθορισµό της ΑΤΗΚ 

ως «Οργανισµός έχων Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά» από τον ΕΡΗΕΤ σε αριθµό 

αγορών, δραστηριοποιείται στο ανώτατο επίπεδο αγοράς, προσφέροντας χονδρικώς 

υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πρόσβασης στο σταθερό ή/και κινητό δηµόσιο δίκτυο 

της, κ.ά., σε εναλλακτικούς πάροχους που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο 

κατώτατο λιανικό επίπεδο.  

Η Επιτροπή, επίσης σηµείωσε τα όσα καταγράφονται στο άρθρο 14(3) της Οδηγίας 

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7η Μαρτίου 2002 

σχετικά µε το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Εάν µια επιχείρηση έχει σηµαντική ισχύ σε µια συγκεκριµένη αγορά είναι 

δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατέχει σηµαντική ισχύ και σε µια στενά συνδεδεµένη 

µε αυτή αγορά εάν οι δεσµοί µεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι 

δυνατή η εκµετάλλευση της ισχύος στη µια αγορά στο πλαίσιο της άλλη αγοράς, 

ενισχύοντας έτσι τη θέση ισχύος της επιχείρησης στην αγορά.» 

Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι η ΑΤΗΚ δραστηριοποιείται στο ανώτατο επίπεδο 

αγοράς, προσφέροντας χονδρικώς υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες πρόσβασης στο 
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σταθερό ή/και κινητό δηµόσιο δίκτυο της, κ.ά., σε εναλλακτικούς παρόχους που 

επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στο κατώτατο λιανικό επίπεδο.  

Επισηµαίνεται ότι οι υπό εξέταση αγορές έχουν υψηλά εµπόδια εισόδου και 

επέκτασης αφού απαιτούν µεγάλες επενδύσεις για διαµόρφωση δικτύου, για 

διαµόρφωση υπηρεσιών και για την αγορά τηλεοπτικού περιεχοµένου και η ΑΤΗΚ 

επωφελείται πλεονεκτηµάτων όπως οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος, πρόσβαση 

σε βασικές εισροές και σηµαντικές τεχνολογίες. Η ΑΤΗΚ από την ηµέρα ίδρυσής της 

µέχρι και σήµερα έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις ενώ στις ίδιες ή ίδιας 

κλίµακας επενδύσεις εντός εύλογου χρόνου δεν µπορούν να προβούν οι 

ανταγωνιστές της, ως διαφαίνεται και από την ίδια τη δραστηριοποίηση των εταιρειών 

στην αγορά της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας όπου µόνο η Cablenet έχει προχωρήσει σε 

δηµιουργία δικού της δικτύου το οποίο όµως δεν µπορεί να συγκριθεί σε µέγεθος µε 

αυτό της ΑΤΗΚ αφού περιορίζεται γεωγραφικώς. Η ΑΤΗΚ, ως πρώην κρατικό 

µονοπώλιο συνεχίζει να διαθέτει δίκτυα αναγκαίων υποδοµών και επωφελείται λόγω 

του καθετοποιηµένου δικτύου της πλεονεκτηµάτων επί των ανταγωνιστών, οι οποίοι 

οφείλουν είτε να εισέλθουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας είτε να αναπτύξουν 

σχέσεις µε τους προµηθευτές εισροών. 

Από την ανάλυση που έχει παρατεθεί αναφορικά µε το περιεχόµενο υψηλής στάθµης 

και τη σηµασία του για την επιβίωση και εδραίωση µιας συνδροµητικής πλατφόρµας 

προκύπτει ότι απαιτείται µεγάλο κόστος επένδυσης για την απόκτησή του και µια 

ευρεία συνδροµητική βάση για την ανάκτηση του κόστους αυτού. Σηµειώνεται ότι η 

ΑΤΗΚ ήταν σε θέση να επιβιώνει µε τις ζηµιές που είχε κάθε έτος, ενώ συνέχιζε να 

ανταγωνίζεται στην απόκτηση περιεχοµένου µε την καταβολή µεγάλων ποσών.  

Συνεπώς, η Επιτροπή έχοντας υπόψη όλα όσα έχουν αναλυθεί πιο πάνω, τη συνεχή 

σταθερή υπεροχή της ΑΤΗΚ από το 2008 στην αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης έναντι των ανταγωνιστών της, κρίνει ότι η ΑΤΗΚ κατέχει δεσπόζουσα 

θέση στην αγορά εφόσον καµία εταιρεία δεν είχε επαρκές µερίδιο αγοράς για να την 

ανταγωνιστεί, αφού ακόµη και η δεύτερη εταιρεία σε µερίδιο αγοράς είχε λιγότερο 

από το µισό του µεριδίου από αυτή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει όλους 

τους ισχυρισµούς που τέθηκαν από µέρους της ΑΤΗΚ. 
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8.4.4. ∆οµή της Αγοράς Περιεχοµένου Υψηλής Θεαµατικότητας και της 

Αγοράς ∆ικαιωµάτων Μετάδοσης Κυπριακού Ποδοσφαίρου 

Ο δικηγόρος της Primetel, στις γραπτές του θέσεις δήλωσε πως  η Επιτροπή δεν έχει 

διενεργήσει την απαραίτητη αξιολόγηση ως προς την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης  

στην αγορά περιεχοµένου υψηλής στάθµης και των δικαιωµάτων µετάδοσης 

κυπριακού ποδοσφαίρου. Ειδικότερα, επεσήµανε ότι η Επιτροπή επικεντρώθηκε 

αποκλειστικά στον ισχυριζόµενο µερίδιο αγοράς της ΑΤΗΚ και της LTV µη 

λαµβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες όπως φραγµούς εισόδου στην αγορά και 

την ικανότητα των καταναλωτών να αντιδράσουν.  

Η Επιτροπή, αφού µελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις που κατατέθηκαν από µέρους της 

Primetel, επισηµαίνει ότι ως έχει αναφερθεί και κατά την εξέταση της σχετικής αγοράς 

απόκτησης περιεχοµένου υψηλής στάθµης, το οπτικοακουστικό περιεχόµενο το 

οποίο προβάλλει ένας πάροχος συνδροµητικής τηλεόρασης είναι η κινητήριος 

δύναµη για (α) την απόκτηση περισσότερων συνδροµητών και (β) τη διατήρηση των 

υφιστάµενων συνδροµητών. Ως εκ τούτου η απόκτηση ελκυστικού περιεχοµένου για 

προβολή µέσω των συνδροµητικών καναλιών/ πακέτων / πλατφόρµων αποτελεί την 

κυριότερη έγνοια και στόχο ενός παρόχου συνδροµητικής τηλεόρασης. Η Επιτροπή 

έλαβε υπόψη της τις θέσεις των παικτών της αγοράς, αποσπάσµατα εκ των οποίων 

παρατίθενται κατωτέρω. 

Ως αναφέρει και η ΑΤΗΚ: «Από µελέτες που έχουν γίνει, τόσο στην Κύπρο, όσο και 

στο εξωτερικό, είναι φανερό ότι η εξασφάλιση περιεχοµένου είναι σηµαντικός 

παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του προσφερόµενου προϊόντος 

της συνδροµητικής τηλεόρασης.» 

Σύµφωνα µε την Primetel꞉ «Η εξασφάλιση περιεχοµένου υψηλής στάθµης 

επιτυγχάνεται µέσω εµπορικών συµφωνιών µε εταιρείες, στούντιο, τηλεοπτικούς 

σταθµούς, µε ποδοσφαιρικές οµάδες και οποιαδήποτε άλλη νοµική ή φυσική οντότητα 

που κατέχει δικαιώµατα διαχείρισης/ µεταπώλησης/ προβολής και εκµετάλλευσης 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης. Η επίτευξη των συµφωνών αυτών βασίζεται σε όρους 

που επιβάλλονται από τους παρόχους ή παραγωγούς του εν λόγω περιεχοµένου 

υψηλής στάθµης και που πρέπει να ικανοποιηθούν από τον αγοραστή του 

περιεχοµένου. Τέτοιοι όροι είναι οι ελάχιστες εγγυήσεις, το αντίτιµο για την 

εξασφάλιση του περιεχοµένου, η αξιοπιστία του δικτύου, ο αριθµός συνδροµητών του 

αγοραστή περιεχοµένου, η οικονοµική ευρωστία ΚΑΙ οι οικονοµικές δυνατότητες του 
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αγοραστή περιεχοµένου και άλλα χαρακτηριστικά που διαφέρουν ανάλογα µε το πόσο 

δηµοφιλές και ελκυστικό είναι το εν λόγω περιεχόµενο.». 

Σύµφωνα µε την LTV «Η LTV µέσα στα πλαίσια λειτουργίας της ως τηλεοπτικός 

σταθµός, εµπλέκεται καθηµερινά σε συνοµιλίες και διαπραγµατεύσεις µε παροχείς 

τηλεοπτικού προγράµµατος.[…] ∆εν υπάρχει ένας τρόπος µε τον οποίο µια κυπριακή 

εταιρεία µπορεί να αποκτήσει δικαιώµατα για αθλητικά γεγονότα, προγράµµατα ή 

ταινίες. Οι οικονοµικοί και εµπορικοί όροι, η διάρκεια αλλά και τα δικαιώµατα που 

παρέχονται καθαυτά διαφέρουν κατά πολύ για το κάθε περιεχόµενο ανάλογα µε τον 

προµηθευτή και τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε τέτοιος προµηθευτής είτε προς τους 

χορηγούς που έχει ο κάθε τέτοιος προµηθευτής είτε προς τους χορηγούς του, τους 

πρωτογενείς κατόχους των δικαιωµάτων και πολλούς άλλους παράγοντες. […] Οι 

διανοµείς από ότι γνωρίζουµε προσπαθούν πάντοτε να επιλέξουν τον αγοραστή ο 

οποίος θα τους διασφαλίσει και τα οικονοµικά ανταλλάγµατα για τα οποία συµφώνησε 

αλλά και που θα τους προσφέρει την καλύτερη εµπορική παρουσίαση του αθλητικού 

τους περιεχοµένου. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου προµηθευτές απέρριψαν 

υψηλότερες οικονοµικές προσφορές γιατί µέτρησαν άλλους σηµαντικότερους για 

εκείνους παράγοντες όπως ο τρόπος παρουσίασης και προβολής του αθλήµατος. 

Αν θα έπρεπε να κατηγοριοποιήσουµε τους τρόπους, τότε θα λέγαµε ότι οι πιο 

συνήθεις τρόποι είναι οι εξής: 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών: Τέτοιες περιπτώσεις είναι το UEFA Champions 

League, UEFA Europa League, Premier League. Εκεί ανάλογα µε τα κριτήρια που 

θέτει ο συγκεκριµένος οργανισµός που δεν είναι µόνο το οικονοµικό, αλλά και η 

τηλεθέαση, η φερεγγυότητα του κάθε σταθµού, το είδος του σταθµού (ανοικτός, 

συνδροµητικός, θεµατικός κλπ), αποφασίζει σε ποιον θα καταχωρήσει τη 

συγκεκριµένη προσφορά. 

Επαφή απευθείας των κατόχων των δικαιωµάτων µε ένα σταθµό ή agent διανοµής 

τηλεοπτικών προγραµµάτων, Εκεί έχει σηµασία η επαγγελµατική σχέση και κυρίως το 

οικονοµικό τίµηµα, όπου αν τα δύο µέρη συµφωνήσουν τότε γίνεται εκχώρηση των 

δικαιωµάτων. 

Εκθέσεις προγραµµάτων. Υπάρχει ένας αρκετός µεγάλος αριθµός τέτοιων εκθέσεων 

στην Ευρώπη, Αµερική και Ασία, όπου εκεί οι ενδιαφερόµενοι διευθετούν συναντήσεις 

µε τους πωλητές τέτοιων προγραµµάτων και ξεκινά µια διαδικασία η οποία πολλές 

φορές µπορεί να διαρκέσει από 2 ώρες µέχρι και αρκετά χρόνια. 
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Επαφές ενδιαφεροµένων µε τους προµηθευτές {…}. 

{…} Αυτό συµβαίνει διότι τα τηλεοπτικά προϊόντα υψηλής στάθµης είναι εξαιρετικά 

πολυδάπανα και κανένας οικονοµικός φορέας δεν µπορεί να εξασφαλίσει το σύνολο 

του περιεχοµένου υψηλής στάθµης λόγω της ύπαρξης έντονου ανταγωνισµού και 

κατά συνέπεια κάθε οικονοµικός φορέας καταρτίζει ένα ορθολογικό προϋπολογισµό, 

ώστε να αγοράζει προγράµµατα ανάλογα µε τα κονδύλια που µπορεί να διαθέσει και 

τα κέρδη που µπορούν αυτά να της αποφέρουν.» 

Στη βάση των θέσεων των εµπλεκοµένων µερών καθώς και των ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχείων και δεδοµένων επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης αφορά ειδικότερα το ποδόσφαιρό και τις κινηµατογραφικές ταινίες 

(blockbusters). 

 Αξία Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Περιεχοµένου 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι αναφορικά µε την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων 

ποδοσφαιρικών αγώνων, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, ξοδεύτηκαν από τα 

συνδροµητικά κανάλια για διεθνείς διοργανώσεις περίπου €{…} το 2009 και €{…} το 

2010. Παράλληλα, για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων ποδοσφαιρικών 

αγώνων κυπριακών οµάδων, ξοδεύτηκαν από τα συνδροµητικά κανάλια περίπου 

€{…} την αθλητική περίοδο 2009-2010 και €{…} την αθλητική περίοδο 2010-2011. 

Η Επιτροπή απορρίπτει τη θέση του δικηγόρου της Primetel ότι δεν διενεργήθηκε 

επαρκής έλεγχος και αξιολόγηση. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι 

διενεργήθηκε έρευνα µε σκοπό τη εξέταση και αξιολόγηση του µεριδίου αγοράς των 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων µε βάση το είδος και την αξία των τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων που κατέχει κάθε πάροχος. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή 

έλαβε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Ζήτηση του περιεχοµένου των συνδροµητικών καναλιών / πλατφόρµων ως ένδειξη 

της αξίας του περιεχοµένου τους. 

ii. Ποσά που δόθηκαν για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων διεθνών 

ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και κυπριακών οµάδων ποδοσφαίρου. 

iii. Αριθµός οµάδων των οποίων τα τηλεοπτικά δικαιώµατα κατέχει κάθε πάροχος και 

δηµοτικότητα των οµάδων αυτών βάσει αριθµών πρωταθληµάτων και πωλήσεων 

εισιτηρίων σε αγώνες.  

iv. Κόστος διαφήµισης σε κάθε τηλεοπτική µετάδοση ποδοσφαιρικών διοργανώσεων. 
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v. Ποσοστό συνδροµητών που έχει κανάλια αθλητικού περιεχοµένου στο πακέτο 

συνδροµητικής τηλεόρασης που πληρώνει. 

 (Α) Ζήτηση του περιεχοµένου των συνδροµητικών καναλιών / 

πλατφόρµων ως ένδειξη της αξίας του περιεχοµένου τους. 

Για τον καθορισµό της ζήτησης περιεχοµένου κάθε πάροχου συνδροµητικής 

τηλεόρασης, η Επιτροπή εξέτασε τον αριθµό συνδροµητών που έχουν στη διάθεση 

τους τα κανάλια που παρέχει κάθε εταιρεία. Επιπλέον, έλαβε υπόψη και τον αριθµό 

των συνδροµητών µέσα από τις χονδρικές πωλήσεις καναλιών από µια πλατφόρµα 

σε µια άλλη. Για παράδειγµα, οι συνδροµητές της ΑΤΗΚ που µε επιπρόσθετο κόστος 

είχαν στη διάθεση τους και τα κανάλια της LTV θεωρήθηκε ότι ήθελαν να 

αποκτήσουν το περιεχόµενο των καναλιών της ΑΤΗΚ και το περιεχόµενο των 

καναλιών της LTV. Εποµένως, για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης 

προσµετρήθηκαν ως τηλεθεατές περιεχοµένου και αυτοί της ΑΤΗΚ και αυτοί της LTV. 

Σκοπός της παρούσας ανάλυσης και αξιολόγησης είναι να φανεί ο αριθµός 

τηλεθεατών και όχι ο αριθµός συνδροµητών που έχει η κάθε πλατφόρµα. 

Τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία δεικνύουν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

τηλεθεατών του περιεχοµένου της, είχε η LTV µε ποσοστό (40-50%]  για το 2009 και 

(30-40%] για το 2010. Ακολουθεί η ΑΤΗΚ µε ποσοστό (20-30%] για το 2009 και (30-

40%] για το 2010, ενώ µε µεγάλη διαφορά ακολουθούν η Cablenet, η Primetel και η 

Nova. Τα ποσοστά τα οποία διαµορφώθηκαν στη βάση στοιχείων που δόθηκαν από 

τους παροχείς παρουσιάζονται από την Επιτροπή στο ακόλουθο γράφηµα: 
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Η Επιτροπή, σε αυτό το σηµείο κρίνει σηµαντικό όπως επισηµάνει ότι η Cablenet 

κατά τα έτη 2009 -2010 δεν είχε περιεχόµενο υψηλής στάθµης, ενώ οι συνδροµητές 

της ήταν υποχρεωµένοι να εγγράφονται για τις υπηρεσίες καλωδιακής 

συνδροµητικής τηλεόρασης αν ήθελαν να λαµβάνουν και τις υπηρεσίες σταθερής 

τηλεφωνίας και διαδικτύου που προσέφερε η εν λόγω εταιρεία. Επισηµαίνεται ότι, αν 

και η Cablenet είχε τη δυνατότητα για κάποιους µήνες του 2009 να µεταπωλεί τα 

κανάλια της LTV, το 2010 όταν σταµάτησε αυτή η συνεργασία οι συνδροµητές της 

Cablenet σε ότι αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση αυξήθηκαν κατά περίπου [0-

10%] παρά το ότι η εταιρεία δεν µετέδιδε περιεχόµενο υψηλής στάθµης. Για αυτό το 

λόγο η Επιτροπή θεωρεί ότι οι συνδροµητές της Cablenet δεν αποτελούν 

συνδροµητές περιεχοµένου, όπως αυτή η έννοια αναλύθηκε προγενέστερα. Στη 

βάση αυτών των συµπερασµάτων, η Επιτροπή έκρινε ότι για να έχει µία πιο 

ολοκληρωµένη εικόνα σε ό,τι αφορά τους συνδροµητές που επιλέγουν να λαµβάνουν 

υπηρεσίες από συγκεκριµένο πάροχο λόγω του περιεχοµένου που αυτός µεταδίδει, 

θα πρέπει να µην συµπεριλάβει την Cablenet από τους υπολογισµούς της.  
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Η Επιτροπή, επίσης, έκρινε σηµαντικό το γεγονός ότι η LTV ανέφερε ότι κατά το 

2009 επέλεξε να αγοράσει κάποια προγράµµατα εκτός του αθλητικού περιεχοµένου 

που θεωρείται υψηλής θεαµατικότητας. Όπως αναφέρει «{…}» 

Στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αξιολόγησε τα µερίδια αγοράς του κάθε 

παρόχου συνδροµητικής τηλεόρασης µε περιεχόµενο υψηλής στάθµης 

(εξαιρουµένης της Cablenet), τα οποία καταγράφονται στο πιο κάτω γράφηµα:  

 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ΑΤΗΚ παρουσίασε άνοδο στο µερίδιο αγοράς της γύρω 

στο {…} η Primetel παρουσίασε {…} της τάξης του {…}%, ενώ η LTV και Nova 

παρουσίασαν {…} στα αντίστοιχα µερίδια αγοράς τους. 

(Β) Χρηµατικά ποσά που δόθηκαν για την απόκτηση τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων και κυπριακών 

οµάδων ποδοσφαίρου. 

Αναφορικά µε τα ποσά που δόθηκαν για την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωµάτων 

από τις εταιρείες-παροχείς συνδροµητικής τηλεόρασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι 

αποτελούν τη σηµαντικότερη ένδειξη για την αξία κάθε αθλητικού γεγονότος. Η 

Επιτροπή προχώρησε σε σχετική αξιολόγηση στη βάση της υπόθεσης / θεωρίας ότι 

υπάρχει άµεσος συσχετισµός ανάµεσα στην αξία που αποδίδεται σε κάθε 
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ποδοσφαιρικό γεγονός και στο ποσό που δόθηκε για την απόκτηση των τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων του. Με βάση τη σηµαντικότητα των διοργανώσεων που µεταδίδει κάθε 

πλατφόρµα αναµένεται ανάλογη αύξηση των εσόδων της εταιρείας που τα µεταδίδει. 

Κατ’ επέκταση, τα χρήµατα που δόθηκαν για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αγώνων 

UEFA Champions League και UEFA Europa League και των αγώνων των οµάδων 

ποδοσφαίρου της Κύπρου, αποτελούν βασική ένδειξη της σηµασίας τους και της 

δύναµης του περιεχοµένου κάθε πλατφόρµας.  

Παρενθετικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι µε τον όρο διεθνείς διοργανώσεις δεν 

εννοούνται τα ξένα πρωταθλήµατα (αγγλικό, ισπανικό, κτλ), άλλα διοργανώσεις 

όπως οι UEFA Champions League και UEFA Europa League. 

Επίσης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η Nova και η Cablenet δεν είχαν 

δικαιώµατα µετάδοσης αθλητικού περιεχοµένου διεθνών διοργανώσεων  για την 

Κύπρο.  

Η Επιτροπή εξέτασε τα χρηµατικά ποσά που δόθηκαν για απόκτηση δικαιωµάτων 

τηλεοπτικής µετάδοσης διεθνών διοργανώσεων, τα οποία καταγράφει στο παρακάτω 

γράφηµα: 
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Εν συνεχεία η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία αναφορικά µε τα τηλεοπτικά δικαιώµατα 

των κυπριακών οµάδων ποδοσφαίρου κατά τις αθλητικές περιόδους 2007-2011, τα 

οποία παρουσιάζονται πιο κάτω.  

 

Όπως φαίνεται, {…} δινόταν από την εταιρεία LTV για όλα τα έτη που 

παρουσιάζονται. Συγκεκριµένα το ποσό που δόθηκε από την LTV για το έτος 2009-

2010 ήταν {…} από την ΑΤΗΚ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Cablenet και η Nova δεν 

είχαν τηλεοπτικά δικαιώµατα κυπριακών οµάδων ποδοσφαίρου για σκοπούς 

µετάδοσης στην Κύπρο όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ενώ η Primetel ξεκίνησε να 

αγοράζει τέτοια δικαιώµατα από την περίοδο 2010-2011, κατατασσόµενη {…}  την 

LTV, στη σειρά των ποσών που δόθηκαν και {…} την ΑΤΗΚ. Στην περίοδο αυτή το 

ποσό που δόθηκε από την LTV ήταν {…} ποσού της Primetel και το ποσό της 

Primetel {…} της ΑΤΗΚ. 

(Γ) Αριθµός οµάδων των οποίων τα τηλεοπτικά δικαιώµατα κατέχει 

κάθε πάροχος και δηµοτικότητα των οµάδων αυτών βάσει αριθµών 

πρωταθληµάτων και πωλήσεων εισιτηρίων σε αγώνες.  

Ο κατάλογος των οµάδων για τις οποίες κάθε συνδροµητική τηλεοπτική πλατφόρµα 

κατέχει τηλεοπτικά δικαιώµατα έχει ήδη παρατεθεί προγενέστερα. Επισηµαίνεται ότι 

τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τις συµφωνίες που έχουν υπογραφεί µεταξύ 
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αθλητικών συλλόγων και τηλεοπτικών παρόχων στη βάση στοιχείων που έχουν 

αποσταλεί από τους παίκτες της αγοράς. Η Επιτροπή παραθέτει κατωτέρω 

συγκεντρωτικό πίνακα µε συγκριτικά στοιχεία για αυτά τα δικαιώµατα για τα έτη 2007-

2013꞉ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19꞉ Τηλεοπτικά δικαιώµατα οµάδων ανά πάροχο τα έτη 2007-

2013 

ΟΜΑ∆ΕΣ 2007-2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

ΑΕ ΠΑΦΟΣ LTV LTV LTV Primetel Primetel Primetel 

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

Αθλ. Όµιλος Αγ. Νάπας  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΑΚΡΙΤΑ ΧΛΩΡΑΚΑ   LTV LTV LTV  

ΑΛΚΗ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

ΑΠΕΠ  LTV LTV Primetel Primetel Primetel 

ΑΠΟΕΛ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

ΑΠΟΛΛΩΝ Ποδόσφαιρο ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ Primetel Primetel Primetel 

ΑΠΟΠ Κινύρας Πέγειας ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ Primetel Primetel Primetel 

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ LTV LTV LTV Primetel Primetel Primetel 

ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ   ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

∆ΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

∆ΟΞΑ ΘΟΙ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

Εθνικός Άσσιας  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

ΕΝΠ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΕΝ Θοι Λακατάµειας  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ  LTV LTV LTV LTV  

ΜΕΑΟ Π.Χωριό Νήσου   ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ LTV LTV LTV 

Οθέλλος Αθηαίνου  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 

ΟΜΟΝΟΙΑ LTV LTV LTV LTV LTV LTV 
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Οµόνοια Αραδίππου  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

Ονήσιµος Σωτήρας  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΠΑΕΕΚ  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

Φρέναρος  ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ ΑΤΗΚ 

ΧΑΛΚΑΝΩΡ Ι∆ΑΛΙΟΥ  LTV LTV LTV LTV LTV 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά την αθλητική χρονιά 2009-2010 τα δικαιώµατα 

φαίνεται να τα µοιράζονταν η LTV και η ΑΤΗΚ. Συγκεκριµένα, η LTV είχε δικαιώµατα 

15 οµάδων από τις οποίες οι 10 αποτελούσαν οµάδες Α΄ κατηγορίας και η ΑΤΗΚ είχε 

δικαιώµατα 16 οµάδων από τις οποίες οι 4 ανήκαν στην Α΄ κατηγορία. Την αθλητική 

χρονιά 2010-2011 απέκτησε και η Primetel τηλεοπτικά δικαιώµατα και έτσι η εικόνα 

διαµορφώθηκε ως ακολούθως: LTV 11 οµάδες, από τις οποίες 8 Α΄ κατηγορίας, 

ΑΤΗΚ 14 οµάδες, από τις οποίες 3 Α΄ κατηγορίας και Primetel 5 οµάδες από τις 

οποίες 3 Α΄ κατηγορίας.  

Ακολουθεί πίνακας βασισµένος σε στοιχεία της ΚΟΠ109 αναφορικά µε τα 

πρωταθλήµατα που είχε κατακτήσει κάθε οµάδα µέχρι και το 2010:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 20꞉ Αριθµός πρωταθληµάτων ανά οµάδα έως το έτος 2010 

ΟΜΟΝΟΙΑ 20 

ΑΠΟΕΛ 20 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 13 

ΑΕΛ 6 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 

ΑΠΟΛΛΩΝ 3 

ΕΠΑ 2 

ΤΣΕΝΤΙΝ 

ΚΑΓΙΑ 1 

ΤΡΑΣΤ 1 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 2 

Η Επιτροπή επίσης αξιολόγησε και στοιχεία αναφορικά µε το σύνολο των πωλήσεων 

εισιτηρίων σε αγώνες πρωταθλήµατος συνολικά τα έτη 2007-2011 και παραθέτει πιο 

κάτω τον σχετικό πίνακα 20 ο οποίος βασίζεται σε στοιχεία της ΚΟΠ:  

                                                             
109 http://www.cfa.com.cy/Gr 



 150 / 292 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21꞉ Σύνολο πωλήσεων εισιτηρίων σε αγώνες πρωταθλήµατος 

τα έτη 2007-2011 

ΟΜΑ∆ΕΣ 2007-2008 2008-2009 

2009-

2010 

2010-

2011 Σύνολο 

ΟΜΟΝΟΙΑ 95.456 148.727 162.061 116.983 523.227 

ΑΠΟΕΛ 113.687 122.732 121.093 141.268 498.780 

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 77.682 76.026 65.203 51.807 270.718 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 52.680 59.910 79.304 39.928 231.822 

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 57.839 62.200 55.980 49.821 225.840 

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24.554 18.065 8.451 32.300 83.370 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21.972 6.660 7.369 25.390 61.391 

∆ΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 14.982 13.701 14.434 12.858 55.975 

ΕΝΠ 12.303 12.080 12.675 13.166 50.224 

ΑΛΚΗ 13.364 14.754 5.346 13.862 47.326 

ΑΕ ΠΑΦΟΣ 1.478 15.778 11.755 15.145 44.156 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 9.235 10.962 11.380 11.293 42.870 

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 19.451 2.066 16.935 3.214 41.666 

ΑΠΟΠ ΚΙΝΥΡΑΣ 

ΠΕΓΕΙΑΣ 14.396 7.996 11.935 7.039 41.366 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 12.059 4.325 11.889 8.427 36.700 

ΑΠΕΠ 151 18.507 16.344 123 35.125 

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ 583 1.008 12.061 12.134 25.786 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1.181 11.393 656 823 14.053 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

∆ΕΡΥΝΙΑΣ 1.280 * * 3.598 4.878 

ΜΕΑΟ Π. ΧΩΡΙΟ 

ΝΗΣΟΥ 1.056 1.793 1.502 * 4.351 

ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 555 1.010 1.487 322 3.374 

ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΑΡΑ∆ΙΠΠΟΥ 300 901 746 1.331 3.278 

ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 547 670 995 1.022 3.234 
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ΠΑΕΕΚ * 1.249 1.078 808 3.135 

ΧΑΛΚΑΝΩΡ Ι∆ΑΛΙΟΥ * 1.538 * 910 2.448 

ΟΘΕΛΛΟΣ 

ΑΘΗΑΙΝΟΥ * * 968 1.167 2.135 

ΑΘΛ. ΌΜΙΛΟΣ ΑΓ. 

ΝΑΠΑΣ 597 654 656 * 1.907 

ΑΚΡΙΤΑ ΧΛΩΡΑΚΑ 435 * 638 783 1.856 

∆ΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 102 898 356 416 1.772 

ΈΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΟΙ 

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ 293 1.126 * * 1.419 

Α∆ΩΝΙΣ Ι∆ΑΛΙΟΥ * * * 1.225 1.225 

ΦΡΕΝΑΡΟΣ * * 1.019 * 1.019 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ * 997 * * 997 

*Για τα πρωταθλήµατα Γ και ∆ κατηγορίας δεν υπάρχουν 

στατιστικά στοιχεία 

Στη βάση των στοιχείων της ΚΟΠ διαπιστώνεται ότι δηµοφιλέστερες Κυπριακές 

οµάδες µε βάση το σύνολο των πωλήσεων εισιτηρίων σε αγώνες πρωταθλήµατος 

συνολικά τα έτη 2007-2011 είναι οι οµάδες Οµόνοια, ΑΠΟΕΛ και Ανόρθωση, των 

οποίων τα τηλεοπτικά δικαιώµατα για όλα τα προαναφερθέντα έτη κατείχε η LTV. 

 (∆) Κόστος διαφήµισης σε κάθε τηλεοπτική µετάδοση ποδοσφαιρικών 

διοργανώσεων. 

Η Επιτροπή, επιπροσθέτως, προχώρησε σε καταγραφή του κόστους διαφηµιστικού 

δευτερολέπτου κατά την µετάδοση ποδοσφαιρικών γεγονότων που 

πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο µε σκοπό να αξιολογήσει ή και καθορίσει µε έναν 

ακόµα τρόπο τη σηµαντικότητα αυτών για κάθε πλατφόρµα. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που δόθηκαν από την LTV και αναλύθηκαν, το 

υψηλότερο κόστος έχει το κυπριακό ποδόσφαιρο (πρωτάθληµα και κύπελλο) και οι 

σχετικές µε αυτό αθλητικές εκποµπές µε κόστος διαφήµισης {…}€/sec το 2008 και 

2009 και {…}€/sec το 2010, ενώ τα playoffs του κυπριακού πρωταθλήµατος έφτασαν 

τα {…}€/sec. Σηµειώνεται ότι για το έτος 2010, η LTV είχε και τα δικαιώµατα για το 

Europa League Preliminaries και το Champions League Preliminaries, µε κόστος 

διαφήµισης {…}€/sec. Το κυπριακό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου το 2008, 2009 και 
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2010 καθώς και το Champions League Preliminaries και τα playoffs του κυπριακού 

πρωταθλήµατος το 2010, είναι αυτά που αποφέρουν τα µεγαλύτερα αναµενόµενα 

έσοδα βάσει των παραπάνω τιµών και των δευτερολέπτων διαφήµισης που είναι 

διαθέσιµα σε αυτά. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έδωσε η εταιρεία 

Primetel για την ίδια, το υψηλότερο κόστος για το 2010 ήταν για προβολή σε αγώνες 

κυπριακού ποδοσφαίρου µε κόστος διαφήµισης {…}€/sec. 

Από την αξιολόγηση και ανάλυση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, φαίνεται ότι 

το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει υψηλότερες χρεώσεις σε σχέση µε άλλα 

πρωταθλήµατα (αγγλικό, ελληνικό κ.ά.). Φυσικά, τονίζεται ότι δεν µπορεί να γίνει 

σύγκριση κόστους ανάµεσα σε κυπριακό ποδόσφαιρο και αγώνες UEFA, δεδοµένου 

ότι η LTV δεν είχε δικαιώµατα αγώνων UEFA τα έτη 2009 και 2010 και η διαχείριση 

διαφηµίσεων στους αγώνες UEFA της Primetel γίνεται από το κανάλι SIGMA.  

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας 

εξετάστηκε το κόστος διαφήµισης του Sigma αναφορικά µε τους αγώνες του UEFA 

Champions League και σηµειώθηκε αφενός ότι η ΑΤΗΚ δεν έχει καθόλου 

διαφηµιστικό χρόνο στην προβολή των αγώνων και αφετέρου ότι οι άλλοι πάροχοι 

συνδροµητικής τηλεόρασης δεν είχαν καθόλου δικαιώµατα προβολής κυπριακών ή 

διεθνών αγώνων στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, η Primetel είχε δηλώσει ότι ο χρόνος 

διαφήµισης δεν αποτελεί µόνο πληρωµένη διαφήµιση αλλά και διαφήµιση των δικών 

της υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή εξέτασε τα ποσά χρέωσης και το συνολικό διαφηµιστικό χρόνο σε κάθε 

αθλητικό γεγονός, τα οποία παρατίθενται στον πιο κάτω σχετικό πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22꞉ Χρεώσεις και διαφηµιστικός χρόνος ανά αθλητικό γεγονός 

τα έτη 2008-2010 

ΕΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ  

Μ.Ο 
ΧΡΕΩΣΗΣ 
ΑΝΑ SEC 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ SEC 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΑΘΛ. 
ΓΕΓΟΝΟΣ 

L
 T

 V
 

2008 
Κυπριακό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου 

{…} {…} 

2008 Κύπελλο Κύπρου 
{…} {…} 

2009 
Κυπριακό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου 

{…} {…} 

2009 Κύπελλο Κύπρου 
{…} {…} 

2010 
Κυπριακό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου 

{…} {…} 

2010 
Κυπριακό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου playoffs 

{…} {…} 

2010 Κύπελλο Κύπρου 
{…} {…} 

2010 
Champions League 
Preliminaries 

{…} {…} 

  2010 Europa League Preliminaries  
{…} {…} 

P
ri

m
e
te

l 2010 
Κυπριακό πρωτάθληµα 
ποδοσφαίρου 

{…} {…} 

Η διαχείριση διαφηµιστικού 
χρόνου αγώνων UEFA γίνεται 
από το SIGMA 

S
ig

m
a
 

2008 UEFA Champions League  85,50 38.885 

2009 UEFA Champions League  179,24 35.209 

2010 UEFA Champions League  165,20 28.158 

(Ε) Ποσοστό συνδροµητών που έχει κανάλια αθλητικού περιεχοµένου 

στο πακέτο συνδροµητικής τηλεόρασης που πληρώνει. 

Η Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε ως τελευταίο παράγοντα στον καθορισµό της 

αξίας του αθλητικού περιεχοµένου που έχει κάθε πλατφόρµα, το ποσοστό των 

συνδροµητών κάθε πλατφόρµας που έχει πακέτο υπηρεσιών που περιλαµβάνει 

αθλητικά κανάλια. 
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Η Primetel στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας δήλωσε {…} στο ποσοστό 

συνδροµητών µε κανάλια αθλητικού περιεχοµένου, από {…}% το 2007 σε {…}% το 

2010. Η Επιτροπή στα εκ πρώτοις όψεως συµπεράσµατα της, είχε παρατηρήσεις ότι 

η LTV και η ΑΤΗΚ είχαν δηλώσει ότι το 100% των συνδροµητών τους έχει αθλητικό 

περιεχόµενο γιατί τα προσφερόµενα πακέτα περιέχουν πάντα κανάλια αθλητικού 

περιεχοµένου, καθιστώντας δυσκολότερη την οποιαδήποτε ανάλυση ή και 

αξιολόγηση. 

Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή σηµείωσε τον ισχυρισµό του δικηγόρου της 

Primetel ότι, θα έπρεπε να είχε καταλήξει η Επιτροπή ότι οι εταιρείες κατείχαν 

δεσπόζουσα θέση, επισηµαίνοντας ότι το 2010 η ΑΤΗΚ πρόσφερε δύο ειδών πακέτα 

το Value Pack το οποίο δεν εµπεριείχε αθλητικό περιεχόµενο και το Full Pack, το 

οποίος εµπεριείχε αθλητικό περιεχόµενο και ότι η LTV από το 2009 είχε διαχωρίσει 

το περιεχόµενο της σε κανάλια µε ή χωρίς αθλητικό περιεχόµενο (LTV Sports 1, 

Sports 2 κ.λπ). 

Σε σχέση µε τον προαναφερόµενο ισχυρισµό του δικηγόρου της Primetel, η 

Επιτροπή επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΑΤΗΚ από 

το 2007 έως και τις 31/9/2010, ποσοστό {…}% των συνδροµητών της Cytavision είχε 

συνδροµή στα κανάλια Cytavision Sports. Από την 1/10/2010 δηµιουργήθηκαν τα 

πακέτα Value Pack και Full Pack. Την 1/10/2010, οι πελάτες της Cytavision 

µεταφέρθηκαν αυτόµατα στο Full Pack . Από την 1/1/2010 µέχρι τις 31/12/2010, 

ποσοστό {…}% των συνδροµητών την Cytavision είχε συνδροµή στα κανάλια 

Cytavision. Περαιτέρω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

προσκοµίστηκαν από την εταιρεία LTV τα κανάλια LTV προσφέρονταν στους 

συνδροµητές ως πακέτα των 2, 6, και 8 καναλιών. Όλα τα πακέτα περιείχαν αθλητικό 

περιεχόµενο. Συνακόλουθα η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεκτεί τους ισχυρισµούς 

της Primetel και απορρίπτει αυτούς. 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την αξία του αθλητικού περιεχοµένου στην αγορά 

απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωµάτων για µετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων που 

παίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σηµειώνει ότι (α) το µεγαλύτερο 

χρηµατικό ποσό για δικαιώµατα διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων κατά το έτος 

2010 δόθηκε από {…} και για το έτος 2009 από {…}, το οποίο κατείχε τα δικαιώµατα 

{…} και ότι (β) το µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό για δικαιώµατα τηλεοπτικής µετάδοσης 

αγώνων κυπριακών οµάδων ποδοσφαίρου δόθηκε από {…}, η οποία επιπρόσθετα 

κατείχε τα δικαιώµατα {…}. 
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Η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισµό του δικηγόρου της Primetel ότι δεν 

εξετάστηκαν οι φραγµοί εισόδου στην αγορά. Από τα στοιχεία του διοικητικού 

φακέλου προκύπτει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ερωτήθηκαν οι 

φορείς της αγοράς για την ύπαρξη ενδεχόµενων φραγµών εισόδου. Ενδεικτικά, η 

Επιτροπή αναφέρει ότι η εταιρεία Cablenet είχε δηλώσει ότι: «Ο κύριος φραγµός είναι 

ο αριθµός των συνδροµητών που ήδη έχει µια πλατφόρµα […], καθώς συνήθως οι 

τιµές του περιεχόµενου υψηλής στάθµης είναι γενικά πολύ ψηλές και είναι είτε 

ανεξάρτητες από τους συνδροµητές ή απαιτούν ένα ψηλό αριθµό εγγυηµένων 

συνδροµητών. [..] Είναι άρα πολύ ακριβό για καινούργιους παίκτες να µπουν στην 

αγορά, καθώς πρέπει να υποστούν σηµαντικές λειτουργικές ζηµίες τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας. Λόγω του φαινοµένου αυτού παρατηρείται συνήθως ένας πολύ έντονος 

ανταγωνισµός, όταν παρουσιάζονται οι πρώτοι ανταγωνιστές, για το πιο θα καταφέρει 

να αποκτήσει περισσότερα δικαιώµατα.» 

 Η εταιρεία LTV είχε δηλώσει τα εξής: «Μετά το 2006 και τις αποφάσεις της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού, η αγορά έχει ανοίξει εντελώς. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι οµάδες κυπριακού ποδοσφαίρου, το ελληνικό 

ποδόσφαιρό και οι µεγάλες διοργανώσεις Champions League και Europa League. Τα 

προϊόντα αυτά που είναι υψηλής στάθµης και εκ των πραγµάτων εναλλάξιµα µεταξύ 

τους ανήκουν άλλα στην LTV, άλλα στην ATHK, άλλα στην Primetel, άλλα στην 

Multichoice και άλλα στο SIGMA-Sigma Sports, χωρίς οποιοδήποτε να έχει την 

οικονοµική δυνατότητα να εξασφαλίσει το σύνολο ή την πλειοψηφία έστω του 

εναλλάξιµου αυτού περιεχοµένου.”  

Στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, η Επιτροπή σηµειώνει ότι φαίνεται πως κατά 

την υπό εξέταση περίοδο, ήτοι 2009-2010, τα διάφορα δικαιώµατα µετάδοσης του εν 

λόγω περιεχοµένου ήταν διασκορπισµένα στους διάφορους παίκτες στην αγορά, κάτι 

που δεν της επιτρέπει να καταλήξει, στη βάση και των στοιχείων που έχουν 

συλλεχθεί και έτυχαν αξιολόγησης, ότι οποιαδήποτε από τις εν λόγω εταιρείες (ΑΤΗΚ 

/ LTV) κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά απόκτησης τηλεοπτικών δικαιωµάτων 

για µετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων που µεταδίδονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. Σηµειώνεται, φυσικά, ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο ήταν αρκετά σηµαντικό, 

αφού ξοδεύονταν περισσότερα χρήµατα για την απόκτηση των δικαιωµάτων του. 

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι τόσο η ΑΤΗΚ όσο και η LTV 

είχαν οικονοµική ισχύ έναντι των υπόλοιπων εταιρειών. Παρόλα αυτά η Επιτροπή 

καταλήγει ότι καµία εκ των δύο εταιρειών δεν υπερτερούσε έναντι όλων των 
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υπολοίπων ή / και της άλλης ώστε να συναχθεί το συµπέρασµα ότι απολάµβανε 

τέτοια οικονοµική ισχύ που λειτουργούσε ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της. 

8.4.5. ∆οµή αγοράς χονδρικής διάθεσης κινηµατογραφικών και 

αθλητικών καναλιών υψηλής θεαµατικότητας για τη συνδροµητική 

τηλεόραση  

Σύµφωνα µε τα ενώπιόν της στοιχεία, η Επιτροπή σηµειώνει ότι φαίνεται πως µόνο 

οι εταιρείες LTV και Nova δραστηριοποιούνταν στην αγορά χονδρικής διάθεσης 

κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών υψηλής θεαµατικότητας για τη 

συνδροµητική τηλεόραση, παρέχοντας τα κανάλια τους σε τρίτους παρόχους 

συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι τα πλείστα των καναλιών της LTV και της Nova περιείχαν 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης τόσο σε ό,τι αφορά ταινίες όσο και σε ό,τι αφορά 

αθλητικό περιεχόµενο. Συγκεκριµένα η LTV παρείχε στα πακέτα της 

κινηµατογραφικές ταινίες και αθλητικό περιεχόµενο όπως κυπριακό ποδόσφαιρο.  

Η Επιτροπή εξέτασε τον αριθµό συνδροµητών των LTV και Nova µέσω τρίτων 

παρόχων λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης, ο οποίος παρατίθεται στον πιο κάτω 

σχετικό πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23꞉ Αριθµός συνδροµητών των LTV και Nova µέσω τρίτων 

παρόχων λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης τα έτη 2009 και 2010 

Αρ. συνδροµητών µέσω τρίτων παρόχων 

2009 2010 

LTV σε τρίτους {…} {…} 

Nova σε τρίτους {…} {…} 

Σύνολο {…} {…} 

Επίσης, η Επιτροπή σηµείωσε τα µερίδια αγοράς σε ποσοστά των LTV και Nova 

µέσω τρίτων παρόχων λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης, τα οποία παρατίθενται 

πιο κάτω: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24꞉ Ποσοστό (%) µεριδίων αγοράς των LTV και Nova µέσω 

τρίτων παρόχων λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης τα έτη 2009 και 

2010 

% συνδροµητών µέσω τρίτων παρόχων 

2009 2010 

LTV to others (90-100%] (90-100%] 

Nova to others [0-10%] [0-10%] 

Ως εκ τούτου και όπως προκύπτει από τα διαθέσιµα στοιχεία, κατά τα έτη 2009 και 

2010, η LTV κατείχε µερίδια της τάξεως του (90-100%], ενώ η Nova κατείχε µόνο 

µερίδια της τάξεως του [0-10%] µε {…}. 

Συµπεράσµατα ως προς την κατοχή δεσπόζουσας θέσης 

Με βάση τα στοιχεία, ως αυτά αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή, προκύπτει ότι η 

ΑΤΗΚ κατείχε τα µεγαλύτερα ποσοστά µεριδίου αγοράς στη λιανική αγορά 

ευρυζωνικής πρόσβασης, τη σταθερή τηλεφωνία και τη λιανική συνδροµητική 

τηλεόραση βάσει αριθµού συνδροµητών για τα έτη 2009 και 2010, γεγονός που 

ιδωµένο στη βάση αριθµού παραγόντων (µεταξύ άλλων, αριθµός εταιρειών 

(παρόχων) που δραστηριοποιούνται στην αγορά, φραγµοί εισόδου, η ευρωστία των 

εταιρειών) σε ό,τι αφορά τις υπό εξέταση αγορές την καθιστά επιχείρηση κατέχουσα 

δεσπόζουσα θέση στις εν λόγω αγορές κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο 2009-

2010. 

Σε ό,τι αφορά τη χονδρική παροχή κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών 

υψηλής θεαµατικότητας για τη συνδροµητική τηλεόραση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

η LTV κατείχε το µεγαλύτερο ποσοστό µεριδίου αγοράς της αγοράς κατά τα έτη 

2009-2010, γεγονός που ιδωµένο στη βάση αριθµού (µεταξύ άλλων, αριθµός 

εταιρειών (παρόχων) που δραστηριοποιούνται στην αγορά, φραγµοί εισόδου, η 

ευρωστία των εταιρειών) σε ό,τι αφορά την υπό εξέταση αγορά την καθιστά 

επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο συνδροµητικής τηλεόρασης η Επιτροπή, έχοντας 

εξετάσει και αξιολογήσει τα ενώπιον της στοιχεία, καταλήγει ότι τα διαθέσιµα στοιχεία 

και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί δεν δεικνύουν ότι η ΑΤΗΚ ή η LTV κατείχαν 

δεσπόζουσα θέση στην εν λόγω αγορά κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο 2009-
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2010. Αντίθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι φαίνεται ότι οι δύο αυτές εταιρείες είχαν 

«ισάξια» δύναµη σε αυτή την αγορά. 

8.5 Κατάχρηση ∆εσπόζουσας θέσης 

Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµολογία σε θέµατα ανταγωνισµού αλλά και σύµφωνα µε 

τις αποφάσεις της Επιτροπής, η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης µιας επιχείρησης δεν 

απαγορεύεται, αλλά αποτελεί την αφετηρία για την περαιτέρω έρευνα του κατά πόσο 

η επιχείρηση καταχράται τη δεσπόζουσα αυτή θέση της.  

Η κατάχρηση συνδέεται µε τη συµπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης που 

επιδρά στη δοµή της αγοράς, αποδυναµώνοντας τον ήδη ασθενή ανταγωνισµό, µε τη 

χρήση µεθόδων που δεν αρµόζουν σε καθεστώς υγιούς ανταγωνισµού.110  

Σηµειώνεται επίσης, το λεκτικό του ∆ΕE, σύµφωνα µε το οποίο οι επιχειρήσεις µε 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά ενός προϊόντος έχουν «special responsibility» 

(ιδιαίτερη ευθύνη) να µην παρακωλύουν ή περιορίζουν περαιτέρω τον 

ανταγωνισµό.111 

Το άρθρο 6 του Νόµου µνηµονεύει µια σειρά καταχρηστικών πρακτικών και όπως 

αναφέρεται στην υπόθεση Continental Can,112 η λίστα των καταχρηστικών πρακτικών 

είναι απλώς ενδεικτική όχι όµως εξαντλητική. Επίσης, τονίζεται ότι η κατάχρηση είναι 

έννοια αντικειµενική113 και η συµπεριφορά µιας επιχειρήσεως σε δεσπόζουσα θέση 

µπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική ανεξαρτήτως πταίσµατος114.  

8.6 Σύζευξη υπηρεσιών  

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι η Primetel κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας 

αναφέρθηκε στη σύζευξη των λιανικών υπηρεσιών της συνδροµητικής τηλεόρασης 

µε τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης.  

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ στις θέσεις του παρατηρεί ότι η Επιτροπή εξέτασε το 

συζευγµένο προϊόν της Cytavision και DSL Access αλλά δεν σχολίασε καθόλου το 

γεγονός ότι δεν έχει ορίσει διακριτή σχετική αγορά για το εν λόγω συζευγµένο 

προϊόν. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία των ∆ικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

                                                             
110 Βλ. Υπόθεση 85/76, Hoffmann – La Roche & Co. AG v. Commission, [1979] ECR 461. 
111 Υπόθεση 322/81, Michelin v. Commission, [1983] ECR 3461, para. 57. 
112 Υπόθεση 6/72, Europemballage Corporation & Continental Can v. Commission, [1973] ECR 215, at 
para. 26. 
113 Βλέπε supra υποσ.110, Hoffmann- La Roche, παρ. 91. 
114 Βλέπε υπόθεση Τ-65/89 BPB Industries & Βritish Gypsum v Commission[1993] ECR II-389, παρ.70 
“The Court further observes that the concept of abuse is an objective one (see paragraph 91 of the 
judgment of the Court of Justice in Case 85/76 Hoffman-La Roche, cited above) and that, accordingly, 
the conduct of an undertaking in a dominant position may be regarded as abusive within the meaning of 
Article 86 of the EEC Treaty even in the absence of any fault.” . 
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καταχρηστική συµπεριφορά λαµβάνει χώρα εντός συγκεκριµένης και σαφώς 

καθορισµένης σχετικής αγοράς. Χωρίς τον ορισµό της σχετικής αγοράς εντός της 

οποίας λαµβάνει χώρα η παράβαση της αντιµονοπωλιακής νοµοθεσίας είναι αδύνατο 

να εκτιµηθούν και/ή να αναλυθούν οι ενδεχόµενες αντιανταγωνιστικές επιδράσεις. Ως 

εκ τούτου, σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, η στοιχειοθέτηση κατάχρησης 

δεσπόζουσας θέσης της ΑΤΗΚ µέσω ληστρικής τιµολόγησης του συζευγµένου 

προϊόντος Cytavision-DSL Access, προϋποθέτει τον ορισµό της σχετικής αγοράς 

που αφορά το συζευγµένο προϊόν στο σύνολο του και όχι µέρος αυτού. 

Επιπρόσθετα, σηµειώνει ότι εφόσον δεν έχει καθοριστεί διακριτή σχετική αγορά για 

τις συζευγµένες υπηρεσίες λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης και λιανικής 

σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, δεν µπορούν να εντοπιστούν και/να 

αξιολογηθούν οι αντιανταγωνιστικές επιδράσεις όσον αφορά στην κατ’ ισχυρισµό 

σύζευξη των δύο υπηρεσιών. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχει εξετάσει τους υποβληθέντες ισχυρισµούς της Primetel 

σε σχέση µε τη σύζευξη υπηρεσιών καταγράφοντας την πραγµατικότητα και τα 

δεδοµένα της Κυπριακής αγοράς όπου κατά τα έτη 2009 έως και 2010, τόσο από 

πλευράς προσφοράς όσο και από πλευράς ζήτησης οι ευρυζωνικές υπηρεσίες 

πρόσβασης και οι υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης προσφέρονταν ξεχωριστά 

από παίκτες της αγοράς, µε την ΑΤΗΚ, την Primetel και την Cablenet να 

προσφέρουν τα προϊόντα τους ως Double Play ή Triple Play.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή, αναφορικά µε τον εν λόγω ισχυρισµό του δικηγόρου της 

ΑΤΗΚ, σηµειώνει ότι, αν και οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την υπό 

εξέταση χρονική περίοδο πωλούσαν τις υπηρεσίες αυτές σε πακέτα, επαφιόταν στον 

εκάστοτε πελάτη τους να αποφασίσει το πακέτο που επιθυµούσε να αγοράσει, στη 

βάση των προσφερόµενων πακέτων από κάθε πάροχο, πχ. Double play (ATHK: 

σταθερή τηλεφωνία και διαδίκτυο, Cablenet: συνδροµητική τηλεόραση και διαδίκτυο/ 

συνδροµητική τηλεόραση και σταθερή τηλεφωνία) ή triple play (σταθερή τηλεφωνία, 

διαδίκτυο και συνδροµητική τηλεόραση), ενώ δεν πρέπει να αγνοείται και η 

προσθήκη των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στα προσφερόµενα πακέτα. 

Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή έλαβε υπόψη σχετική έρευνα αγοράς η 

οποία διενεργήθηκε για λογαριασµό του ΕΡΗΕΤ115 και η οποία έδειξε ότι, από το 

δείγµα βάσης, {…}% έκανε ταυτόχρονη εγκατάσταση συνδροµητικής τηλεόρασης και 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µε τον ίδιο παροχέα, {…}% είχε πρώτα 

                                                             
115 {…} 
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συνδροµητική τηλεόραση και µετά ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και {…}% 

πρώτα είχε ευρυζωνικό διαδίκτυο και µετά το συνδύασε µε συνδροµητική τηλεόραση.  

Με βάση την ίδια έρευνα, σε ότι αφορά τους παρόχους, προέβη σε ταυτόχρονη 

εγκατάσταση συνδροµητικής τηλεόρασης και ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο 

µε τον ίδιο παροχέα το {…}% των συνδροµητών της Cytavision, το {…}% των 

συνδροµητών της Primehome και το {…}% των συνδροµητών της Cablenet. 

Επισηµαίνεται ότι τα πακέτα της Cablenet, σε ότι αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει 

µέσω του καλωδιακού τους δικτύου, διαθέτουν πάντα τη βασική υπηρεσία 

συνδροµητικής τηλεόρασης, ενώ υπάρχει χρέωση για πρόσθετα κανάλια. Αυτούς 

τους συνδροµητές τους επηρέασε στην επιλογή τους κατά {…}% το περιεχόµενο και 

κατά {…}% η συνολική τιµή του πακέτου. 

Επιπρόσθετα, πρώτα είχε ευρυζωνικό διαδίκτυο και µετά το συνδύασε µε 

συνδροµητική τηλεόραση το {…}% των συνδροµητών της Cytavision, το {…}% των 

συνδροµητών της Primehome και το {…}% των συνδροµητών της Cablenet. Αυτούς 

τους συνδροµητές τους επηρέασε στην επιλογή τους κατά {…}% το περιεχόµενο και 

κατά {…}% η συνολική τιµή του πακέτου. 

Επίσης, είχε πρώτα συνδροµητική τηλεόραση και µετά ευρυζωνική πρόσβαση στο 

διαδίκτυο το {…}% των συνδροµητών της Cytavision, το {…}% των συνδροµητών της 

Primehome και το {…}% των συνδροµητών της Cablenet. Αυτούς τους συνδροµητές 

τους επηρέασε στην επιλογή τους κατά {…}% το περιεχόµενο και κατά {…}% η 

συνολική τιµή του πακέτου. 

Η Επιτροπή σηµείωσε επίσης και τη δραστηριοποίηση εταιρειών όπως η LTV και η 

Nova Cyprus οι οποίες προσέφεραν κατά την υπό εξέταση περίοδο υπηρεσίες 

συνδροµητικής τηλεόρασης χωρίς να προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας 

ή διαδικτύου. 

Από τα πιο πάνω, Επιτροπή κρίνει ότι η πακετοποίηση των υπηρεσιών φαίνεται να 

αποτελεί στρατηγική και επιχειρηµατική πολιτική των περισσότερων εµπλεκοµένων 

µερών που προσφέρουν και τις τρεις υπηρεσίες, γεγονός που επαληθεύεται και από 

τις προσφορές 4play όπου έχει προστεθεί και η υπηρεσία της κινητής τηλεφωνίας.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το έγγραφο της ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας {…} όπου οι ΑΤΗΚ, 

Primetel και Cablenet καταγράφονται ως παίκτες της αγοράς οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στις αγορές σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών υπηρεσιών και 
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συνδροµητικής τηλεόρασης (στις οποίες κατέχει δεσπόζουσα θέση η ΑΤΗΚ) 

προσφέροντας Triple Play, ενώ η LTV, και Nova Κύπρου και Nova Ελλάδος 

καταγράφονται ως παίκτες της αγοράς που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

συνδροµητικής τηλεόρασης.  

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης, εξέτασε και αξιολόγησε 

οικονοµική ανάλυση των τιµών στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες σταθερής 

τηλεφωνίας, λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης καθώς και της λιανικής 

συνδροµητικής τηλεόρασης. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αξιολόγησε την τιµολόγηση 

των υπηρεσιών λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης καθώς και της λιανικής 

συνδροµητικής τηλεόρασης όταν προσφέρονται µαζί.  

Η Επιτροπή αναφορικά µε τις θέσεις των εκπροσώπων της ΑΤΗΚ πρέπει να 

επισηµάνει ότι η πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου η οποία 

κοινοποιήθηκε στην ΑΤΗΚ είναι επακριβώς η ακόλουθη: «Πιθανολογούµενη, εκ 

πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέση στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και 

της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης ως αποτέλεσµα της ληστρικής τιµολόγησης 

του συζευγµένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για την περίοδο 2009-2010 

µε σκοπό την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης». 

Ως εκ τούτου, το εκ πρώτης όψεως συµπέρασµα της Επιτροπής αφορούσε τον 

τρόπο δραστηριοποίησης της ΑΤΗΚ στις αγορές λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης 

και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης, στις οποίες κατείχε δεσπόζουσα θέση, και 

στην κατάχρηση που προέκυπτε από τον τρόπο της δραστηριοποίησής της στις εν 

λόγω αγορές. Τόσο η κατάχρηση όσο και τα αποτελέσµατα αυτής αφορούσαν 

σχετικές αγορές που έχουν οριστεί και αναλυθεί, η δοµή των οποίων περιγραφόταν 

και καταγραφόταν στα έγγραφα που κοινοποιήθηκαν στην ΑΤΗΚ. Επιπρόσθετα, το 

συζευγµένο προϊόν Cytavision και DSL Access της ΑΤΗΚ αποτελεί τρόπο 

δραστηριοποίησης της ΑΤΗΚ στις αγορές ευρυζωνικής πρόσβασης και 

συνδροµητικής τηλεόρασης, αγορές στις οποίες η ΑΤΗΚ κατέχει δεσπόζουσα θέση, 

τον οποίο εξέτασε η Επιτροπή για να καταλήξει στα εκ πρώτης όψεως 

συµπεράσµατα της σε ό,τι αφορά την κατάχρηση. Συγκεκριµένα, η ΑΤΗΚ 

προωθούσε τα προϊόντα της σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση και τη 

συνδροµητική τηλεόραση σε χαµηλότερη τιµή όταν αυτά πωλούνταν µαζί παρά όταν 

αυτά πωλούνταν ξεχωριστά, µε την τιµή της ευρυζωνικής πρόσβασης (χονδρική) να 
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ελέγχεται από τον ΕΡΗΕΤ και την τιµή της συνδροµητικής τηλεόρασης να καθορίζεται 

από την ίδια την ΑΤΗΚ. Συνεπώς από πλευράς προσφοράς η ΑΤΗΚ διέθετε τα 

προϊόντα της σε ό,τι αφορά την αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης και της 

συνδροµητικής τηλεόρασης ξεχωριστά, αλλά προέβαινε σε τιµολογιακές 

διαφοροποιήσεις όταν αυτά προσφέρονταν και προωθούνταν από την ίδια ως 

συζευγµένο προϊόν.  

Ο τρόπος δραστηριοποίησης της ΑΤΗΚ φαίνεται ότι αποσκοπούσε στη συγκράτηση 

πελατείας και περιορισµό αποσκίρτησης πελατών προς τον ανταγωνισµό, όπως 

καταγράφεται στο έγγραφο της ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας {…}, όπου επισηµαίνεται ότι η 

δηµιουργία νέων τιµολογιακών πακέτων θα επηρέαζε τόσο την αγορά συνδροµητικής 

τηλεόρασης όσο και την αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα στις 

αναλύσεις της ΑΤΗΚ αναφορικά µε τα διαφυγόντα κέρδη από τις προσφορές και 

εκπτώσεις της για τα έτη 2009-2010 σε ό,τι αφορά τη Cytavision λήφθηκε υπόψη ο 

αριθµός των συνδροµητών που θα επέλεγαν να εγκαταστήσουν και υπηρεσίες DSL 

Access ως αποτέλεσµα των εν λόγω προσφορών και εκπτώσεων, αν και η 

προσφορά/ έκπτωση αφορούσε µόνο τη Cytavision. Συνεπώς φαίνεται ότι η ίδια η 

ΑΤΗΚ κατά τη δραστηριοποίησή της και προσφορά τιµολογιακών πακέτων, 

εκπτώσεων και προσφορών έκρινε ότι αυτές της οι ενέργειες σε σχέση µε το προϊόν 

Cytavision και DSL Access θα επηρέαζαν αριθµό αγορών, στις οποίες 

δραστηριοποιούνταν τόσο επιχειρήσεις που επίσης προσέφεραν συζευγµένα τα 

προϊόντα τους όσο και επιχειρήσεις που προσέφεραν µόνο ένα από τα προϊόντα. 

Συνεπώς, τόσο το συµπέρασµα κατάχρησης όσο και το συµπέρασµα περί του 

αποτελέσµατος αφορά τον  τρόπο δραστηριοποίησης της ΑΤΗΚ και εδράζεται στις 

ήδη ορισθείσες και αναλυθείσες αγορές. 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η θέση του εκπροσώπου της ΑΤΗΚ 

για ορισµό σχετικής αγοράς για το συζευγµένο προϊόν δεν υποστηρίζεται από τη 

νοµολογία του ∆ΕΕ η οποία φαίνεται να καθοδηγεί ότι παροχή κατά το παρόν ή 

παρελθόν προϊόντων ως «standalone services» από εναλλακτικούς παροχείς 

δικαιολογούν ορισµό αγοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες ξεχωριστά. Σχετικά είναι τα 

όσα καταγράφονται στην υπόθεση Tetra Pak116 στην οποία το ∆ικαστήριο υπέδειξε 

συγκεκριµένα το γεγονός ότι υπήρχαν ανεξάρτητοι παραγωγοί οι οποίοι ειδικεύονταν 

στην παραγωγή κουτιών, γεγονός που υπεδείκνυε ότι υπήρχε ξεχωριστή 

καταναλωτική ζήτηση και ως εκ τούτου ξεχωριστή σχετική αγορά. Επιπρόσθετα, στην 

                                                             
116 Case T-83/91, judgment of 6 October 1994, Tetra Pak v Commission; Case C-333/94P, judgment of 
14 November 1996, Tetra Pak v Commission 
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υπόθεση Microsoft117 η Επιτροπή κατέληξε ότι τα λειτουργικά συστήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν διαφορετική αγορά από τα media players λόγω του 

ότι (α) παρά τον τρόπο πώλησης των προϊόντων από τη Microsoft, παρέµενε 

σηµαντική καταναλωτική ζήτηση ξεχωριστά για τα media players, η οποία 

διαφοροποιείτο από τη ζήτηση για τα λειτουργικά συστήµατα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, (β) αριθµός πωλητών δηµιούργησαν και προµήθευαν media players 

ξεχωριστά (on a stand alone basis) και (γ) η ίδια η Microsoft δηµιούργησε και 

προµήθευε εκδόσεις του δικού της Windows Media Player για άλλα λειτουργικά 

συστήµατα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι ο ορισµός ενός πακέτου ως 

σχετική αγορά εξαρτάται από την εξέλιξη της αγοράς. 

8.7 Ισχυρισµοί Primetel αναφορικά µε την απόκτηση οπτικοακουστικού 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η Primetel στο πλαίσιο της καταγγελίας της ισχυρίστηκε ότι 

η ATHK: «επιβάλλει άµεσα και/ ή έµµεσα αθέµιτες τιµής πώλησης προϊόντων που 

αφορούν το περιεχόµενο υψηλής στάθµης όπως οι ποδοσφαιρικοί αγώνες οµάδων 

κυπριακών πρωταθληµάτων ή αγώνων των οµάδων του ποδοσφαιρικού 

πρωταθλήµατος της και/ή να αρνείται να προσφέρει το εν λόγω περιεχόµενο στην 

Primetel ώστε να διαµορφώνεται για τους ανταγωνιστές της όπως η εταιρεία Primetel 

ένα µη υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον και να αναγκάζει την Primetel να αγοράζει σε 

υπέρογκες τιµές και µε αθέµιτους όρους, περιεχόµενο υψηλής στάθµης και τα κανάλια 

LTV (κατά παράβαση 3(1)(α)(β) και 6(1)(α)(β)(γ)). » 

Σε σχέση µε τις αναφορές της Primetel σε ότι αφορά τον εξαναγκασµό της από την 

ΑΤΗΚ να αγοράζει σε υπέρογκες τιµές περιεχόµενο υψηλής στάθµης πρέπει να 

σηµειωθεί ότι στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων προκύπτει ότι το 

προβάδισµα στο περιεχόµενο γενικότερα το είχε η LTV κατά το 2009, η οποία είχε 

τους περισσότερους συνδροµητές περιεχοµένου, ενώ κατά το 2010 η διαφορά της εν 

λόγω εταιρείας µε την ΑΤΗΚ µειώθηκε κατά πολύ, εξακολουθώντας όµως να κρατά 

το προβάδισµα. Είναι γεγονός, όπως έχει αναλυθεί προγενέστερα, ότι οι πλείστες 

των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης 

έχουν ως στόχο την απόκτηση περιεχοµένου και, ιδιαίτερα, περιεχοµένου υψηλής 

στάθµης για να προσελκύσουν νέους συνδροµητές και να συγκρατήσουν τους 

υφιστάµενους. Ως εκ τούτου, είναι αναµενόµενο ότι η αγορά απόκτησης 

οπτικοακουστικού περιεχοµένου και ιδιαίτερα υψηλής θεαµατικότητας αθλητικού, 

                                                             
117 Commission Decision of 24 March 2004, Case COMP/C-3/37.792, Microsoft, see also Press Release 
IP/04/382 
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κινηµατογραφικού και άλλου περιεχοµένου, καθώς και καναλιών που περιέχουν αυτά 

τα προϊόντα αποτελεί µία αγορά όπου συναντάται έντονος ανταγωνισµός. 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι η Primetel συγκεκριµενοποίησε τις αναφορές της, 

επικεντρώνοντας τους ισχυρισµούς της στην απόκτηση οπτικοακουστικού αθλητικού 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης. Αναφορικά µε την ισχυριζόµενη επιβολή «άµεσα και/ 

ή έµµεσα» αθέµιτων τιµών πώλησης προϊόντων που αφορούν το περιεχόµενο 

υψηλής στάθµης, όπως οι ποδοσφαιρικοί αγώνες οµάδων κυπριακών 

πρωταθληµάτων ή αγώνων των οµάδων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος της, η 

Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να παραπέµψει στο ιστορικό παροχής των δικαιωµάτων σε 

ό,τι αφορά τις κυπριακές οµάδες ποδοσφαίρου, ως αυτό καταγράφηκε 

προγενέστερα. Από τη στιγµή που κάθε οµάδα είχε το δικαίωµα να πωλεί τα 

τηλεοπτικά δικαιώµατα των αγώνων της µεµονωµένα, δινόταν η ευκαιρία στους 

παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης, οι οποίοι, ως επί το πλείστον, θεωρούσαν 

αυτό το περιεχόµενο ως κινητήριο δύναµη για την αύξηση και διατήρηση της 

συνδροµητικής τους βάσης, να ανταγωνιστούν για την απόκτηση αυτών. Η 

σπουδαιότητα αυτού του περιεχοµένου για τον Κύπριο συνδροµητή/ τηλεθεατή 

οδήγησε σε έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των παρόχων υπηρεσιών συνδροµητικής 

τηλεόρασης. Η αγορά ως αυτή διαµορφώθηκε µε τη διάλυση των πακέτων της ΚΟΠ 

και ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των παικτών της αγοράς, οι οποίοι έκριναν ότι το 

εν λόγω περιεχόµενο ήταν απαραίτητο για τη δραστηριοποίηση τους στην αγορά, 

οδήγησαν τις τιµές τόσο για τα δικαιώµατα όσο και για χορηγίες και άλλα ωφελήµατα, 

σε µεγάλα ύψη. 

Σε αυτό τον ανταγωνισµό για απόκτηση των συγκεκριµένων δικαιωµάτων συµµετείχε 

και η Primetel µε την τελευταία να αποκτά τα δικαιώµατα οµάδων Α’ Κατηγορίας. Το 

ύψος των τιµών ήταν αποτέλεσµα ιδίως της διαµόρφωσης µιας αγοράς όπου κάθε 

σωµατείο είχε το δικαίωµα να συµβάλλεται µε οποιοδήποτε πάροχο συνδροµητικής 

τηλεόρασης, συνήθως µε τον πάροχο που προσέφερε τα περισσότερα ωφελήµατα.  

Η θέση που διατυπώθηκε στα πλαίσια συνάντησης της Επιτροπής Ευρυφασµατικών 

Εφαρµογών και Περιεχοµένου της ΑΤΗΚ στις 4 Μαΐου 2009, όπου σύµφωνα µε τα 

πρακτικά της εν λόγω συνεδρίας꞉ «Από τις επαφές διαπιστώθηκε ότι όσον αφορά 

στον Ερµή Αραδίππου, λόγω συµβατικών υποχρεώσεων του σωµατείου, η LTV 

διατηρεί δικαίωµα πρώτης προτίµησης και ως αποτέλεσµα, οποιαδήποτε προσφορά 

της Cyta απλά θα αναγκάσει την LTV να προσαρµόσει την προσφορά της ανάλογα. 

Αυτό κάνει ήδη η Primetel, αυξάνοντας δραστικά την τιµή των δικαιωµάτων. 
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Όσον αφορά στον Άρη Λεµεσού, ο λειτουργός της ∆ΥΠ υπέβαλε πρόταση για {…} για 

τρία (3) χρόνια. Το σωµατείο ισχυρίστηκε ότι έχει προτάσεις από το CNC Plus TV και 

την Primetel και ζήτησε {…} για τρία (3) χρόνια. Στη συνέχεια η Cyta ενηµέρωσε το 

σωµατείο ότι απέσυρε την πρότασή της.», δίνει την εικόνα του τι συνέβαινε. 

Η διαµόρφωση της αγοράς οδήγησε τους παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης να 

καταβάλλουν πολύ µεγάλα ποσά για την απόκτηση του εν λόγω περιεχοµένου. Λόγω 

του ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο ουσιαστικά κατακερµατίστηκε µεταξύ των παρόχων 

συνδροµητικής τηλεόρασης, ο καταναλωτής για να µπορεί να παρακολουθεί αυτό 

στην ολότητά του θα έπρεπε να είναι συνδροµητής τριών παρόχων συνδροµητικής 

τηλεόρασης. 

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισµούς για τα κανάλια που διένεµε η LTV, ως χονδρικός 

πάροχος συνδροµητικών καναλιών καθώς και τους ισχυρισµούς για άρνηση 

παροχής αθλητικού περιεχοµένου από την ΑΤΗΚ, αυτοί εξετάζονται και αναλύονται 

από την Επιτροπή πιο κάτω, όπως και οι υπόλοιποι ισχυρισµοί για παραβάσεις των 

άρθρων 6(1)(α), (β), (γ), 6(2), 3((1)(α) και (β). 

8.8 Άρθρο 6(1)(α) Πωλήσεις κάτω του κόστους στις σχετικές αγορές από 

µέρους της ΑΤΗΚ για χρονική περίοδο 2009-2010  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6(1)(α), καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 

συνιστά η πράξη που έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα 

τον καθορισµό µη θεµιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής.  

Ως δεικνύουν τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία σε ό,τι αφορά τη δοµή των 

διαφόρων αγορών, η ΑΤΗΚ κατείχε το προβάδισµα στα µερίδια αγοράς τόσο στη 

λιανική σταθερή τηλεφωνία όσο και στη λιανική σταθερή ευρυζωνική πρόσβαση και 

στη λιανική συνδροµητική τηλεόραση κατά τα έτη 2009-2010, κατέχοντας 

δεσπόζουσα θέση και στις τρεις αυτές αγορές τα έτη 2009-2010. 

Μια επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση έχει τη δυνατότητα να υιοθετεί για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µια πολιτική πολύ χαµηλής τιµολόγησης των 

προϊόντων της, ακόµα και κάτω από το κόστος, µε σκοπό να εξοβελίσει από την 

αγορά άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις µε περιορισµένα κεφάλαια, οι οποίες δεν 

είναι σε θέση να εφαρµόζουν ανάλογη πολιτική για το λόγο ότι δεν µπορούν να 

αντεπεξέλθουν στις απώλειες που συνεπάγεται η εφαρµογή πολιτικής τιµών κάτω 

του κόστους.  
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Μια τέτοια πρακτική σύµφωνα µε πάγια ευρωπαϊκή νοµολογία, εµπίπτει στις 

πρόνοιες του άρθρου 102 ΣΛΕΕ (αντίστοιχο µε το άρθρο 6 του Νόµου), στις 

περιπτώσεις που οι τιµές είναι (α) κατώτερες από το µέσο µεταβλητό κόστος ή, (β) 

ανώτερες από το µέσο µεταβλητό κόστος αλλά κατώτερες από το συνολικό κόστος, 

συνοδευόµενες από στοιχεία που να υποδεικνύουν το σκοπό των ενεργειών της 

δεσπόζουσας επιχείρησης, ήτοι τον εξοβελισµό των ανταγωνιστικών της εταιρειών.118  

Νοείται ότι η µείωση, απλά, των τιµών και/ή η µείωση των εσόδων µιας εταιρείας δεν 

συνιστά παράβαση των προαναφερθέντων άρθρων. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το σκεπτικό της θεωρίας αυτής στηρίζεται στο γεγονός, ότι 

εάν και εφόσον τέτοιες τιµολογιακές πρακτικές, συνοδεύονται και µε χρονική 

διάρκεια, τότε µε µαθηµατική ακρίβεια, µακροπρόθεσµα, µια επιχείρηση θα 

αντιµετωπίσει τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες µε αποτέλεσµα να χρεοκοπήσει. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει οικονοµική λογική για µια δεσπόζουσα επιχείρηση να πωλεί 

κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος (below average variable cost), εκτός από το να 

έχει στόχο να εξοβελίσει τους ανταγωνιστές της, ή να τους δηµιουργήσει τέτοια 

προβλήµατα που έστω και εάν καταφέρουν να παραµείνουν στην αγορά, να µην 

µπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν, µε αποτέλεσµα να εξασθενήσουν οι 

συνθήκες του υγιούς ανταγωνισµού στη σχετική αγορά.  

Τέτοιες πρακτικές ακολουθούνται από δεσπόζουσες επιχειρήσεις οι οποίες 

στοχεύουν µακροπρόθεσµα να παραµείνουν στην αγορά µόνες τους, για να έχουν τη 

δυνατότητα να καθορίζουν τιµές µε µεγάλη κερδοφορία, γιατί οι επιχειρήσεις θα 

ήθελαν να ανακτήσουν τις µεγάλες ζηµιές (recoupment of losses) που 

δηµιουργήθηκαν ως αποτέλεσµα της ληστρικής τιµολόγησης που ακολούθησαν, 

εκτός και εάν πωλούν σε ψηλότερες τιµές άλλες υπηρεσίες τους και επιχορηγούν 

αυτές που ζηµιώνουν, το οποίο επίσης αντίκειται µε την πολιτική του υγιούς 

ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφασή της για την 

υπόθεση Wanadoo ακολούθησε τον κανόνα που υιοθετήθηκε στην υπόθεση AKZO 

επιβάλλοντας πρόστιµο ύψους €10.35 εκ. στη θυγατρική εταιρεία της France 

Telecom για την τιµολόγηση των ευρυζωνικών της υπηρεσιών κάτω του µέσου 

µεταβλητού κόστους.119 Κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η θυγατρική 

εταιρεία της France Telecom µε την ενέργεια της αυτή προσπάθησε να αποκτήσει τη 

                                                             
118 Υπόθεση C-62/86, Akzo κατά Επιτροπής, Συλλογή Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1991, σελ. I-3359. 
119 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε ηµεροµηνία 16 Ιουλίου 2003, [2005]5 CMLR 120. 
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µερίδα του λέοντος σε µια αναπτυσσόµενη αγορά.120 Η υπό αναφορά απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικυρώθηκε και από το Γενικό ∆ικαστήριο. Είναι σηµαντικό 

να αναφερθεί ότι το Γενικό ∆ικαστήριο µε την υπό αναφορά απόφαση έκρινε ότι 

παρόλο που δεν απαγορεύεται σε επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση να 

ευθυγραµµιστεί µε τις τιµές των ανταγωνιστών της, ωστόσο κάτι τέτοιο είναι 

απαγορευτικό όταν µια τέτοια ευθυγράµµιση θα είχε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή 

η κάλυψη των εξόδων της επίµαχης υπηρεσίας121. 

Επίσης, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, στην υπόθεση AKZO, το ∆ικαστήριο 

αποφάσισε ότι όταν οι τιµές είναι ανώτερες από το µέσο µεταβλητό κόστος αλλά 

κατώτερες από το µέσο συνολικό κόστος, πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να 

υποδεικνύουν το σκοπό των ενεργειών της δεσπόζουσας επιχείρησης να εξοβελίσει 

τον ανταγωνισµό. Στο πλαίσιο της υπόθεση αυτής, το ∆ικαστήριο δεν ζήτησε 

απόδειξη των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των παράνοµων πράξεων. 

Εξάλλου, όπως έχει επισηµανθεί στην απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου 

Compagnie Maritime Belge Transport, όταν µια επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα 

θέση εφαρµόζει πρακτική µε σκοπό να εκτοπίσει ένα ανταγωνιστή της, η µη επίτευξη 

του επιδιωκόµενου σκοπού δεν αρκεί για να απορριφθεί ο χαρακτηρισµός της 

συµπεριφοράς ως καταχρηστικής συµπεριφοράς υπό την έννοια του άρθρου 102 

ΣΛΕΕ.122 

Σύµφωνα µε την καταγγέλλουσα, η ΑΤΗΚ καταχράται τη δεσπόζουσα θέση που 

κατέχει πωλώντας τα προϊόντα της κάτω του κόστους (ληστρική τιµολόγηση) σε 

σχέση µε τις υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, λιανικής σταθερής 

ευρυζωνικής πρόσβασης, και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης, παραβαίνοντας 

έτσι το άρθρο 6(1)(α) του Νόµου.  

Υπό το φως των πιο πάνω, εξετάστηκε και αξιολογήθηκε η τιµολόγηση των 

υπηρεσιών DSL Access, Cytavision και Σταθερής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ για τα έτη 

2009 και 2010, ούτως ώστε να εξεταστεί κατά πόσο οι τιµές που χρέωνε η ΑΤΗΚ για 

τις εν λόγω υπηρεσίες κυµαίνονταν σε ανταγωνιστικά επίπεδα κατά τα εν λόγω έτη. 

                                                             
120 Commission Press Release IP/03/1025, 16 Ιουλίου 2003. 
121 Βλέπε υπόθεση Τ-340/03 [2007] ECR II-00, παρ. 176 «It must be pointed out first of all that the 
Commission is in no way disputing the right of an operator to align its prices on those previously 
charged by a competitor. It states in recital 315 of the decision that ‘[w]hilst it is true that the dominant 
operator is not strictly speaking prohibited from aligning its prices on those of competitors, this option is 
not open to it where it would result in its not recovering the costs of the service in question’.» 
122 Βλέπε αποφάσεις του Γενικού ∆ικαστηρίου (Πρωτοδικείου) Compagnie Maritime Belge Transports 
κ.λπ. κατά της Επιτροπής, Συλλογή 1996, σελ ΙΙ-1201, σκέψη 149 και απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 
1999, Τ-228/97, Irish Sugar κατά της Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ.ΙΙ-2969, σκέψη 191. 
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Σε αυτή την αξιολόγηση, χρησιµοποιήθηκαν οι καταστάσεις αποτελεσµάτων για τις 

υπηρεσίες DSL Access και Cytavision για τα εν λόγω έτη µε βάση τη µεθοδολογία 

του µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο µεταβλητό κόστος) και του µέσου 

συνολικού κόστους ΜΣΚ, τα οποία παρατέθηκαν από την ίδια την ΑΤΗΚ στα πλαίσια 

της προκαταρκτικής έρευνας. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δηµιουργήθηκαν 

εκτός του κοστολογικού συστήµατος της ΑΤΗΚ, για σκοπούς της εν λόγω 

καταγγελίας για ληστρική τιµολόγηση. 

Σε σχέση µε τα όσα κατατέθηκαν από µέρους των Εµπειρογνωµόνων της ΑΤΗΚ 

(Trojan Economics και KPMG) αναφορικά µε τη µη συµπερίληψη στις οικονοµικές 

αναλύσεις για εφαρµογή του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου, των οικονοµικών 

αποτελεσµάτων της υπηρεσίας Netrunner της ΑΤΗΚ,  η Επιτροπή επαναλαµβάνει τα 

όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της σχετικής αγοράς και συγκεκριµένα τη 

διαπίστωση της ότι οι υπηρεσίες λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης 

αποτελούν ξεχωριστή αγορά σχετικού προϊόντος από τις υπηρεσίες πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. Υπό το φως των διαπιστώσεων, η Επιτροπή απορρίπτει τις θέσεις της 

ΑΤΗΚ. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει αν και ζητήθηκαν συγκεκριµένα να αποσταλούν 

από την ΑΤΗΚ καταστάσεις αποτελεσµάτων µε τη µεθοδολογία του µέσου 

αποφεύξιµου κόστους, όσον αφορά τη Σταθερή Τηλεφωνία, αυτές δεν δόθηκαν από 

την ΑΤΗΚ λόγω του ότι, ως η ίδια ανέφερε, το κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ δεν 

δηµιουργεί καταστάσεις αποτελεσµάτων µε την εν λόγω µεθοδολογία του µέσου 

αποφεύξιµου κόστους. Εποµένως, στην απουσία των εν λόγω στοιχείων, η 

Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε την  κερδοφορία της σταθερής τηλεφωνίας για τα 

έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ΑΤΗΚ ανέφερε επίσης ότι ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα 

της υπηρεσίας Cytavision είναι το γεγονός ότι είναι τεχνολογικά καινοτόµος 

υπηρεσία, µε αποτέλεσµα να απαιτείται χρόνος εξοικείωσης των πελατών µε ανάγκη 

αυξηµένης διαφήµισης και προώθησης, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω το κόστος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη συγκεκριµένη αγορά ως αναδυόµενη και 

προτείνει την αποφυγή ρύθµισης, κυρίως για το λόγο αυτό. Ως εκ τούτου, σύµφωνα 

µε την ΑΤΗΚ, είναι επόµενο ότι στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της να µην είναι 

δυνατή η κάλυψη του µέσου αποφεύξιµου κόστους.  

Η Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε τα σενάρια κοστολόγησης για τα έτη 2009 και 

2010 µε βάση τις πληροφορίες που παρατέθηκαν από την ΑΤΗΚ. 
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Επισηµαίνεται ότι στην υπόθεση AKZO123 το ∆ΕΕ εισήγαγε ένα διττό κανόνα µε βάση 

το κόστος για τον έλεγχο της επιθετικής τιµολόγησης, σύµφωνα µε το οποίο: 

(α) «Prices below average variable costs (that is to say, those which vary depending 

on the quantities produced) by means of which a dominant undertaking seeks to 

eliminate a competitor must be regarded as abusive. A dominant undertaking has no 

interest in applying such prices except that of eliminating competitors so as to enable 

it subsequently to raise its prices by taking advantage of its monopolistic position, 

since each sale generates a loss, namely the total amount of the fixed costs (that is 

to say, those which remain constant regardless of the quantities produced) and, at 

least, part of the variable costs relating to the unit produced.  

(β) Moreover, prices below average total costs, that is to say, fixed costs plus 

variable costs, but above average variable costs, must be regarded as abusive if they 

are determined as part of a plan for eliminating a competitor. Such prices can drive 

from the market undertakings which are perhaps as efficient as the dominant 

undertaking but which, because of their smaller financial resources, are incapable of 

withstanding the competition waged against them.» 

Ειδικότερα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ενδεδειγµένη µεθοδολογία σύµφωνα µε την 

υπόθεση AKZO124 η οποία αφορά Ληστρική Τιµολόγηση έχει ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25꞉ Προϋποθέσεις για ληστρική τιµολόγηση 

Τιµή πώλησης Vs Κόστος Υπόθεση 

ΤΠ > ΜΣΚ Μη ληστρική τιµολόγηση 

ΜΜΚ < ΤΠ < ΜΣΚ Ληστρική τιµολόγηση εάν 

υπάρχει σκοπιµότητα 

ΤΠ < ΜΜΚ Ληστρική τιµολόγηση 

[ΤΠ (τιµή πώλησης), ΜΜΚ (µέσο µεταβλητό κόστος), ΜΣΚ (µέσο συνολικό 

κόστος).] Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι το ΜΣΚ ισούται µε το σύνολο του 

ΜΜΚ και το ΜΣΚ (µέσο σταθερό κόστος). 

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει σε αυτό το σηµείο ότι  µεταγενέστερες αποφάσεις του 

∆ΕΕ στις υποθέσεις Tetra Pak125 και Wanadoo126 επιβεβαίωσαν τη νοµολογία AKZO 

                                                             
123 Υπόθεση C-62/86, AKZO Chemie  BV v. Commission, [1991] ECR I-3359. 
124 Ibid. 
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δίνοντας περαιτέρω κατευθύνσεις αναφορικά µε τον per se χαρακτήρα της 

παράβασης στην πώληση κάτω του Μέσου Μεταβλητού Κόστους, ως προς το 

στοιχείο εκτόπισης του ανταγωνιστή και σχετικά µε το ζήτηµα της ανάκτησης των 

απωλειών. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τις εν λόγω αποφάσεις οι τιµές που είναι 

κατώτερες από το µέσο µεταβλητό κόστος πρέπει πάντοτε να θεωρούνται 

καταχρηστικές ενώ «η απόδειξη της δυνατότητας καλύψεως της ζηµιάς δεν αποτελεί 

προαπαιτούµενο της διαπιστώσεως της εφαρµογής επιθετικής πολιτικής τιµών»127. 

Αναφορικά µε την τιµή πώλησης επισηµαίνεται ότι στην παρούσα περίπτωση το 

γεγονός ύπαρξης αριθµού πακέτων, αριθµού κατηγοριών πελατών, ενδεχόµενων 

αλλαγών στην τιµολόγηση δεικνύουν ότι η τιµή που θα συγκριθεί για την εφαρµογή 

του σχετικού τεστ δεν είναι συγκεκριµένη και / ή σταθερή, λαµβανοµένων υπόψη και 

των ισχυρισµών της Primetel οι οποίοι αφορούν την αγορά στην ολότητα της. Ως εκ 

τούτου, η µέση τιµή πώλησης αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί εκεί όπου υπάρχουν 

αλλαγές στην τιµή πώλησης για την περίοδο που εξετάζεται, εφόσον δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µία και µοναδική τιµή ως σταθερή για όλη την περίοδο. Η Επιτροπή 

προς τούτο κρίνει ως καθοδηγητικό απόσπασµα από σύγγραµµα όπου αναφέρεται 

ότι: «The relevant price depends on the case in hand. In some cases, the price may 

be stable and easy to observe. In other cases, for example where the prices vary 

over the relevant time period or between customers, it may be appropriate to 

consider the relevant price to be average revenues from the particular sales that are 

alleged to have been made at a predatory price.». (Maher M. Dabbah EC and UK 

Competition Law: Commentary, Cases and Materials, σελ 399 σηµείο 4.5.) 

Προτού προχωρήσει µε την αξιολόγηση των στοιχείων, η Επιτροπή καταγράφει τους 

ορισµούς για το µεταβλητό, σταθερό και µικτό κόστος: 

Μεταβλητό κόστος: Αυτό ορίζεται, σύµφωνα µε την Ε.Ε. (98C/265/02), ως το κόστος 

το οποίο µεταβάλλεται (αλλάζει) µε βάση την παραγόµενη ποσότητα (“those which 

vary depending on the quantities produced”).  

Σταθερό κόστος: Αυτό ορίζεται, σύµφωνα µε την ΕΕ (98C/265/02), ως το κόστος το 

οποίο παραµένει σταθερό (δεν µεταβάλλεται) µε βάση την παραγόµενη ποσότητα 

(“those which remain regardless of the quantities produced”). 

                                                                                                                                                                               
125C-333/94 P, Tetra Pak κατά Επιτροπής, σκέψη 41. 
126 C-202/07 P, France Telecom κατά Επιτροπής. 
127 Ibid. σκέψη 113. 
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Μικτό κόστος: Στην ανάλυση που έχει γίνει ο όρος «Μικτό Κόστος» χρησιµοποιείται 

για να δείξει ότι µια συγκεκριµένη κατηγορία κόστους αποτελείται από σταθερό και 

µεταβλητό κόστος, δηλ. δεν είναι 100% σταθερό ή 100% µεταβλητό.  

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα, σηµειώνει ότι στην υπόθεση Wanadoo Interactive 

αναφέρεται ότι:  

«The 1982 French General Accounting Plan defines variable cost as those costs 

which fluctuate according to company output alone, it being understood that cost 

fluctuations are not necessarily directly proportionate to fluctuations in output [....] 

defines the direct costs of a good or services as the costs directly attributable to it 

(these are usually variable or operational costs) and the variable or fixed costs which 

may be unambiguously associated with those costs even if they transit into the cost 

accounts via analysis centers corresponding to company activities which are not 

exclusively dedicated to producing the good or service in question […].Indirect costs, 

on the other hand, are costs which are not directly attributable to a given product, but 

which must be broken down according to formulas determined for the various 

products and which reflect, as closely as possible, the indirect causal relationships 

[…] recurrent costs are costs which arise on a periodic basis. In activities of this type, 

non-recurrent costs are costs which arise just once (or on a very occasional or 

accidental basis) per subscriber, for instance customer acquisition costs.»128 

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2.12 αναφέρεται ότι꞉ 

«[….]Σταθερά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που 

παραµένουν σχετικά σταθερές, ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η 

απόσβεση και η συντήρηση εργοστασιακών κτηρίων και εξοπλισµού, αλλά και το 

κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. Μεταβλητά γενικά έξοδα 

παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή 

σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και 

η έµµεση εργασία.»129 

Ακόµα, σηµειώνεται ότι στη έκδοση “The Law and the Economics of Article 82EC” 

αναφέρεται ότι: 

 «[…..]A firm’s costs can be divided into those that vary with output and those that 

do not. Costs that do not vary with output are termed fixed cost, since they must be 

                                                             
128 COMP/38.233 – Wanadoo Interactive; cost incurred by Wanadoo Interactive σηµεία 36 – 38. 
129 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ∆ΛΠ 2.12. 
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incurred regardless of the amount produced during the relevant period (e.g. rent). All 

other costs are variable in that they vary in proportion to output (e.g. raw materials). 

The sum of fixed and variable costs is total cost. Cost can be averaged over output to 

give average cost. For example, average total cost (ATC) is the sum of average fixed 

costs and average variable cost (AVC)[….] 

 […..]Fixed costs should also be divided into recoverable, or avoidable, costs and 

non-recoverable, or sunk, costs. For example, a lease on an office building may be 

either a sunk or an avoidable cost. The lease would be sunk cost where there was no 

possibility for the firm to sublet the office for the remainder of the lease, whereas it 

would be avoidable if the firm could sublet to another firm for the rest of the contract 

period[……..] 

 […….]A final cost measure is unique to multi-product firms: where a firm produces 

two or more products, it will usually have common costs that are incurred in common 

for a number of products. Common costs may be fixed or variable, but most are 

fixed. A firm may also have joint costs where the production of one product 

simultaneously involves the production of another, inseparable product (e.g., a by-

product).»130 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, στα πλαίσια εξέτασης της παρούσας 

καταγγελίας και τους ισχυρισµούς για ληστρική τιµολόγηση, η Επιτροπή σηµείωσε ότι 

πραγµατοποιήθηκε ανάλυση/ εξέταση αποτελεσµάτων της υπηρεσίας Σταθερής 

Τηλεφωνίας για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010.  

8.8.1 Εξέταση αποτελεσµάτων της υπηρεσίας Σταθερής Τηλεφωνίας 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σύµφωνα µε την ΑΤΗΚ, το κοστολογικό σύστηµα της δεν 

δηµιουργεί καταστάσεις αποτελεσµάτων µε τη µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου 

κόστους για τη σταθερή τηλεφωνία. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τη σταθερή 

τηλεφωνία, η ΑΤΗΚ δεν είχε στη διάθεσή της καταστάσεις αποτελεσµάτων µε τη 

µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους και του µέσου συνολικού κόστους. 

Συνακόλουθα, η ΑΤΗΚ απέστειλε τα αποτελέσµατα της υπηρεσίας σταθερής 

τηλεφωνίας για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010. Η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι  τα στοιχεία αυτά είναι µε βάση τα αποτελέσµατα κοστολόγησης όπως 

αποστέλλονται στο ΓΕΡΗΕΤ. 

                                                             
130 The Law and the Economics of Article 82EC, Robert O’Donoghue and A Jorge Padilla, Chapter 5, 
5.2.1 Basic Cost Definitions. 
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Οι καταστάσεις αποτελεσµάτων της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας περιλαµβάνουν 

έσοδα και λειτουργικό κόστος από συνδέσεις και τερµατισµούς, συνδροµές, 

διευκολύνσεις και τερµατισµούς σταθερής τηλεφωνίας, εθνικές κλίσεις, ΨΗ∆ΕΥ 

(συνδροµή και σύνδεση) και διεθνής τηλεφωνία – σταθερή.  

Η Επιτροπή,  από την οικονοµική ανάλυση που διενεργήθηκε, οµόφωνα διαπιστώνει  

ότι η υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας παρουσίαζε λειτουργικά κέρδη στο κάθε έτος 

ξεχωριστά για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 όπως 

παρουσιάζονται στην ακόλουθη Γραφική Παράσταση 1:   

 

Η Επιτροπή επισηµαίνοντας την αδυναµία της ΑΤΗΚ να παρέχει καταστάσεις 

αποτελεσµάτων µε τη µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους και του µέσου 

συνολικού κόστους για τη σταθερή τηλεφωνία, διαπίστωσε ότι, σύµφωνα µε τα 

ενώπιόν της στοιχεία, η υπηρεσία Σταθερής Τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ παρουσίασε 

λειτουργικά κέρδη στο κάθε έτος ξεχωριστά για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2009 και 2010 ύψους {…} και {…} αντίστοιχα. 

Στη βάση των πιο πάνω η Επιτροπή οµόφωνα καταλήγει ότι δεν στοιχειοθετείται 

παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ, καθότι δεν 

τεκµηριώνεται ληστρική τιµολόγηση στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. 
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8.8.2 Αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων της ΑΤΗΚ 

Λαµβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες, στα πλαίσια εξέτασης της παρούσας 

καταγγελίας και τους ισχυρισµούς για ληστρική τιµολόγηση, η Επιτροπή σηµείωσε ότι 

έγιναν οι ακόλουθες αναλύσεις για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 

2010, οι οποίες όλες έγιναν µε βάση την µεθοδολογία του Μέσου Μεταβλητού / 

Μέσου Αποφεύξιµου Κόστους (ΜΜΚ / ΜΑΚ) και του Μέσου Συνολικού Κόστους 

(ΜΣΚ): 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access. 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision. 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision. 

8.8.2.1 Αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων της ΑΤΗΚ σχετικά µε τις 

Υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, µε επαναταξινόµηση µέρους του 

κόστους προσωπικού (εργατικό κόστος) από σταθερό σε µεταβλητό 

κόστος 

8.8.2.1.1 Το κόστος εργασίας ως σταθερό ή µεταβλητό κόστος 

Η Επιτροπή στα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της, και στη βάση των ενώπιον 

της στοιχείων και δεδοµένων επεσήµανε ότι από την οικονοµική ανάλυση που έχει 

ετοιµαστεί από την ΑΤΗΚ για σκοπούς της παρούσας έρευνας, προκύπτει ότι η 

ΑΤΗΚ κατηγοριοποίησε το µεγαλύτερο µέρος του εργατικού κόστους (µόνιµοι 

υπάλληλοι) ως σταθερό κόστος, ενώ θεώρησε ως µεταβλητό, το κόστος του 

προσωρινού και ωροµίσθιου προσωπικού.  

Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η κατηγοριοποίηση του 

κόστους εργασίας ως σταθερό ή µεταβλητό κόστος είναι πολύ σηµαντική για τη 

διεξαγωγή συµπερασµάτων εάν µια επιχείρηση στρεβλώνει ή όχι τον ανταγωνισµό. 

Μια επιχείρηση συνεχίζει να προσφέρει τα προϊόντα / υπηρεσίες της όταν η τιµή είναι 

µεγαλύτερη από το µέσο µεταβλητό κόστος, πράγµα που υποδηλώνει ότι 

επιχειρήσεις που θέτουν τιµές µικρότερες του µέσου µεταβλητού κόστους το κάνουν 

στρατηγικά για να υποσκάψουν τον ανταγωνισµό. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι το 

κόστος εργασίας είναι ένα συστατικό του κόστους που δεν είναι πάντοτε εύκολο να 
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κατηγοριοποιηθεί. Στις περιπτώσεις όπου το κόστος εργασίας αναγνωρίζεται εξ 

ολοκλήρου ως µεταβλητό κόστος, ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι, µπορεί να 

οδηγήσει σε τιµωρία µιας επιχείρησης η οποία στην πραγµατικότητα δεν στρεβλώνει 

τον ανταγωνισµό, ενώ στην περίπτωση όπου το κόστος εργασίας αναγνωρίζεται εξ 

ολοκλήρου ως σταθερό κόστος την στιγµή που δεν είναι, µπορεί να οδηγήσει στη µη 

στοιχειοθέτηση παράβασης από µια επιχείρηση η οποία στην πραγµατικότητα 

υποσκάπτει τον ανταγωνισµό. Για αυτό ακριβώς το λόγο είναι σηµαντικό να γίνει ο 

ορθός καταµερισµός του κόστους και να υπολογιστεί µε τον όσο καλύτερα 

αντιπροσωπευτικά ορθό τρόπο το ποσό του κόστους εργασίας που αφορά τα 

µεταβλητά κόστη ώστε το υπόλοιπο να αναγνωριστεί ως αυτό που αφορά τα 

σταθερά κόστη. 

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ αναφέρει ότι η Υπηρεσία στο σηµείωµά της παραπέµπει στο 

βιβλίο του Clark (1923)131 ο οποίος επιχειρηµατολόγησε ότι το κόστος εργασίας δεν 

θα πρέπει να θεωρείται ως εξ ολοκλήρου µεταβλητό βραχυπρόθεσµα. Έχοντας 

υπόψη τις παρατηρήσεις του Clark, ο οικονοµολόγος Oi (1962)132 ανέπτυξε  ένα 

θεωρητικό υπόδειγµα σύµφωνα µε το οποίο το κόστος εργασίας µπορεί να 

διαχωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες, 1) το κόστος πρόσληψης και 2) το κόστος 

εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, το υπόδειγµα δεν σχετίζεται µε το δίκαιο του 

ανταγωνισµού και δεν έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και/ή τα ∆ικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να συναχθούν 

οποιαδήποτε συµπεράσµατα σε σχέση µε την ταξινόµηση του κόστους εργασίας σε 

σταθερό ή/και µεταβλητό σε υποθέσεις ανταγωνισµού. Επίσης, η εναλλακτική θεωρία 

που προσφέρει ο Oi µέσω του θεωρητικού υποδείγµατος που αναπτύσσει υπόκειται 

σε εµπειρικό έλεγχο. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ υποστηρίζει ότι η Επιτροπή 

δεν έχει ελέγξει την εγκυρότητα των υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα θεωρητικά 

υποδείγµατα του Oi. Επίσης, δεν έχει ελέγξει κατά πόσον οι θεωρητικές προβλέψεις 

του εν λόγω υποδείγµατος τεκµηριώνονται από τα πραγµατικά εµπειρικά στοιχεία 

και/ή δεδοµένα της ΑΤΗΚ. Επιπλέον, δεν έχει εκτιµηθεί ο βαθµός υποκατάστασης 

των διοικητικών κόστων εργασίας και των κόστων εκπαίδευσης του µόνιµου 

                                                             
131 J.M. Clark (1923), Studies in the Economics of Overhead Costs, Chicago: University of Chicago 
Press, 1923. 
132W.Y.Oi (1962), Labor as a quasi-fixed factor, Journal of Political Economy, vol. 70, σελ. 538-555. 



 176 / 292 
 

προσωπικού της ΑΤΗΚ, ούτε και έχει ελεγχθεί εµπειρικά εάν οι µισθοί του µόνιµου 

προσωπικού υπερβαίνουν το οριακό προϊόν της εργασίας τους. 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή δεν έχει ελέγξει ούτε 

και ισχυριστεί ότι η αγορά εργασίας στην Κύπρο κατά τον ουσιώδη χρόνο βρισκόταν 

σε κατάσταση βραχυχρόνιας ισορροπίας, όπως προβλέπει η κλασική οικονοµική 

θεωρία και τα γραφόµενα του Oi. Προς στοιχειοθέτηση της θέσης του, ο δικηγόρος 

της ΑΤΗΚ αναφέρει ότι το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο το 2009 και 2010 απέχει 

σηµαντικά από το φυσικό ποσοστό ανεργίας, κάτι που δεικνύει ανισορροπίες στην 

αγορά εργασίας για την εν λόγω περίοδο. Σε άλλο άρθρο του ο Oi (1990)133, εξετάζει 

4 διαφορετικές θεωρίες και καταλήγει στο συµπέρασµα µέσω διενέργειας κατάλληλης 

εµπειρικής ανάλυσης, ότι οι εργαζόµενοι σε µεγάλες επιχειρήσεις παραµένουν στις 

θέσεις εργασίας τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και εξασφαλίζουν 

υψηλότερους µισθούς, σε σχέση µε τους εργαζόµενους σε µικρότερες επιχειρήσεις. 

Τονίζεται από το δικηγόρο της ΑΤΗΚ ότι η ανάλυση της Επιτροπής σε σχέση µε την 

επαναταξινόµηση του κόστους εργασίας της ΑΤΗΚ δεν συνδέεται µε τη βιβλιογραφία 

και/ή τις οικονοµικές θεωρίες εργασίας από τις οποίες η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι 

αντλεί καθοδήγηση, για παράδειγµα, καµία διάκριση δεν γίνεται σε σχέση µε το 

χρονικό ορίζοντα των συµβάσεων εργασίας του µόνιµου και µη µόνιµου προσωπικού 

καθώς και του επίπεδου εξειδίκευσης του προσωπικού της ΑΤΗΚ.  

 

Σηµειώνεται ότι, ιστορικά, µέχρι και το 1923, η κλασσική θεωρία υποστήριζε ότι το 

κόστος εργασίας πρέπει να θεωρείται ως µεταβλητό κόστος και βραχυχρόνια αλλά 

και µακροχρόνια. Το σκεπτικό ήταν ότι τα σταθερά κόστη είναι αυτά που έχει µια 

επιχείρηση όταν σταµατήσει τελείως να παράγει, εποµένως σε τέτοια περίπτωση θα 

επιλέξει να απολύσει το προσωπικό της. Το 1923, µελέτη134 του J. M. Clark135 που 

είχε ως κύριο στόχο την ανάλυση του κοινωνικού κόστους της ανεργίας έφερε στην 

επιφάνεια το σκεπτικό ότι το κόστος εργασίας δεν πρέπει να θεωρείται βραχυχρόνια 

εξ ολοκλήρου ως µεταβλητό. Συγκεκριµένα ανάφερε ότι υπάρχει κάποιο κόστος 

ούτως ώστε να διατηρούνται οι εργαζόµενοι υγιείς και να µπορούν να προσφέρουν 

εργασία είτε αυτοί δουλεύουν είτε όχι.  

 

                                                             
133 W.Y. oi (1990), Employment relations in dual labor markets (It’s nice work if you can get it), Journal 
of Labour Economics, vol. 8, σελ. 124-129. 
134 Clark, John M. (1923), Studies in the Economics of Overhead Costs. Chicago: University of Chicago 
Press. 
135 Ο John Maurice Clark (1884-1963) είναι Αµερικανός οικονοµολόγος που τιµήθηκε µε το «Francis A. 
Walker Medal» το οποίο αποτελεί τον πρόγονο του Nobel οικονοµικών. Είναι ένας από τους 7 
οικονοµολόγους που τιµήθηκε µε το συγκεκριµένο µετάλλιο. 
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Το 1962136 ο Oi137 υιοθετεί την πιο πάνω ιδέα και εισηγείται ότι βραχυχρόνια το 

κόστος εργασίας πρέπει να θεωρείται ως «Quasi-Fixed» (δηλαδή ένα µέρος του είναι 

σταθερό και ένα µέρος του µεταβλητό) και όχι εξολοκλήρου ως µεταβλητό. 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι υπάρχει κάποιο σταθερό κόστος εργασίας το οποίο 

µπορεί να διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες: το κόστος πρόσληψης υπαλλήλων και το 

κόστος εκπαίδευσης. Το βασικό επιχείρηµα είναι ότι και τα δύο κόστη µπορούν να 

θεωρηθούν ως επένδυση για καλύτερης ποιότητας υπαλλήλους. Το κόστος 

πρόσληψης υπαλλήλων δεν έχει καµία επίδραση στην παραγωγικότητα των 

υπαλλήλων και περιλαµβάνει διάφορα κόστη όπως δαπάνες για πρόσληψη 

προσωπικού (τα οποία είναι µεγαλύτερα όσο µια θέση παραµένει κενή µέχρι να 

βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος), ενώ το κόστος εκπαίδευσης περιλαµβάνει κυρίως 

επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Το θεωρητικό µοντέλο που παρουσιάζεται δείχνει ότι οι µισθοί των υπαλλήλων είναι 

διαφορετικοί από το οριακό προϊόν της εργασίας όταν υπάρχουν σταθερά κόστη 

εργασίας (µη µηδενικά κόστη για πρόσληψη και εκπαίδευση), ενώ οι µισθοί είναι ίσοι 

µε το οριακό προϊόν της εργασίας όταν οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό είναι 

µηδενικές. Ένα από τα επιχειρήµατα που δίνονται στη µελέτη είναι ότι το γεγονός 

πως το κόστος εργασίας είναι «Quasi-Fixed» και όχι µεταβλητό, δικαιολογεί το ότι 

κάποιες επιχειρήσεις πληρώνουν υπαλλήλους µισθούς οι οποίοι τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή είναι µεγαλύτεροι από το οριακό προϊόν της εργασίας των 

υπαλλήλων.  

Ακολούθως το 1983138, ο Oi επεκτείνει τα πιο πάνω του ευρήµατα µε το να 

υποστηρίξει ότι το κόστος εργασίας πρέπει να θεωρείται ως «Quasi-Fixed» σε 

σχετικά µεγάλες επιχειρήσεις. Η υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις είναι πανοµοιότυπες η 

οποία έµµεσα επιβάλλεται στην προηγούµενη του µελέτη χαλαρώνει και εποµένως 

λαµβάνεται υπόψη ότι οι επιχειρήσεις διαφέρουν µεταξύ τους. Η ιδέα ότι το κόστος 

εργασίας είναι µεταβλητό µπορεί να συµβαδίζει µόνο µε µικρές επιχειρήσεις όπου 

δεν υπάρχουν εξειδικευµένοι εργάτες, δεν υπάρχουν συµβόλαια µεγάλης διάρκειας 

και οι µισθοί είναι ίσοι µε το οριακό προϊόν της εργασίας. Σε µεγάλες όµως 

επιχειρήσεις (µε 1000+ υπαλλήλους) το κόστος εργασίας πρέπει να θεωρείται ως 

«Quasi-Fixed» αφού παρατηρούνται εξειδικευµένοι εργάτες, οι µισθοί είναι 

                                                             
136 Oi, W. Y. (1962), "Labor as a Quasi-fixed Factor.", Journal of Political Economy 70, 538-55. 
137 Ο Walter Oi  (1929-2013)  είναι οικονοµολόγος που τιµήθηκε µε το «Secretary of Defense Medal for 
Outstanding Public Service» το οποίο του απονεµήθηκε διότι η οικονοµική του ανάλυση για τα µη-ορατά 
κόστη στην υποχρεωτική στρατολόγηση Αµερικανών έπεισε τον πρόεδρο Nixon και το Κογκρέσο να  
µεταρρυθµίσουν το τρέχον σύστηµα το 1973 και να βασιστούν στην εθελοντική στρατολόγηση.  
 
138 Oi, W. Y. (1983), "Fixed Employment Costs of Specialized Labor." In Measurement of Labor Costs, 
edited by J. E. Triplett, pp. 63-116. Chicago: University of Chicago Press. 
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υψηλότεροι και τα συµβόλαια µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας (ακόµη και σε επίπεδα 

µονιµότητας). Επιπρόσθετα δίνεται έµφαση στο κόστος παρακολούθησης των 

υπαλλήλων σε µεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν σε 

εκπαίδευση και σε εξεύρεση των κατάλληλων υπαλλήλων οδηγούν το ανθρώπινο 

τους δυναµικό να γίνει «πανοµοιότυπο» µε αποτέλεσµα να χρειάζονται λιγότερα 

έξοδα για επίβλεψη. Εποµένως η εκπαίδευση του προσωπικού µπορεί να θεωρηθεί 

πλέον ως υποκατάστατο της επίβλεψης. Έτσι πέρα από την κατηγοριοποίηση των 

κόστων εκπαίδευσης προσωπικού ως σταθερό κόστος εργασίας, µπορούν και τα 

διοικητικά κόστη τα οποία περιλαµβάνουν και τα κόστη επίβλεψης να 

κατηγοριοποιηθούν ως σταθερό κόστος εργασίας 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην µελέτη του Oi (1962) οι έλεγχοι που έγιναν για να 

υποστηριχθεί η θεωρία ήταν ποικίλοι και όχι µόνο ένας, ως υποστηρίζεται στην 

Έκθεση των Εµπειρογνώµων της ΑΤΗΚ. Ο Oi σε σχετική µελέτη139 του το 1990, 

εξετάζει 4 διαφορετικές θεωρίες σχετικές µε το γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας σε 

σχετικά µεγάλες επιχειρήσεις συνοδεύονται και µε σχετικά µεγάλους µισθούς. 

Συγκεκριµένα, βρίσκει ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ των µισθών και του µεγέθους 

της επιχείρησης και θετική σχέση µεταξύ της µονιµότητας εργασίας και του µεγέθους 

της επιχείρησης. Επιπρόσθετα βρίσκει ότι οι διαφοροποιήσεις των µισθών λόγω του 

µεγέθους των επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερες για τους υπαλλήλους µε µη γραφειακή 

εργασία. Χρησιµοποιώντας τη θεωρία των σταθερών κόστων εργασίας, βρίσκει ότι 

αυτά είναι θετικά συσχετιζόµενα µε το µέγεθος της επιχείρησης, πράγµα που 

σηµαίνει ότι είναι και θετικά συσχετιζόµενα και µε τους µισθούς και τη µονιµότητα 

εργασίας.   

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα δεδοµένα της International Harvester δεν 

χρησιµοποιήθηκαν σε όλους του ελέγχους ως λανθασµένα αναφέρεται στην έκθεση 

της Trojan Economics. Αντιθέτως χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία και άλλων εταιρειών. 

Για παράδειγµα για τον έλεγχο κατά πόσο οι non-production-workers αµείβονταν 

καλύτερα από τους production-workers ο Oi χρησιµοποίησε δεδοµένα από «Census 

of Manufactures, 1954».  

Επιπλέον, σε σχέση µε τις αναφορές της έκθεσης των Εµπειρογνωµόνων Trojan 

Economics αναφέρεται (παράγραφος 12) ότι η κλασσική οικονοµική θεωρία βασίζεται 

σε υποθέσεις που δεν έχουν καµία σχέση µε τη σηµερινή λειτουργία των εθνικών 

                                                             
139 Oi, W. Y. (1990), "Employment Relations in Dual Labor Markets ('It's Nice Work If You Can Get It'), 
Journal of Labor Economics 8 S124-S149. 
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οικονοµιών, συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ηµοκρατίας ή και των υπό εξέταση 

αγορών, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η καθοδήγηση που άντλησε από τη 

βιβλιογραφία βασίζεται στη µελέτη του Oi και εν µέρει στη κλασσική οικονοµική 

θεωρία. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προκαταρκτική έρευνα η πιο πάνω 

βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι βραχυχρόνια το κόστος εργασίας πρέπει να θεωρείται 

µερικώς σταθερό και µερικώς µεταβλητό. Υποστηρίζεται ότι οι επιχειρήσεις είναι 

διαφοροποιηµένες και εποµένως σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά θα είναι διαφορετικό 

το µερίδιο του εργατικού κόστους που θα πρέπει να θεωρείται ως σταθερό (και το 

υπόλοιπο ως µεταβλητό). Επιπλέον, το ποσοστό του κόστους εργασίας που θα 

πρέπει να θεωρείται ως σταθερό θα πρέπει να είναι απειροελάχιστο για πολύ µικρές 

επιχειρήσεις. Για σχετικά µεγάλες επιχειρήσεις µε µεγάλο αριθµό υπαλλήλων, η 

βιβλιογραφία εισηγείται ότι όλες οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό (κόστος 

πρόσληψης, κόστος εκπαίδευσης, κόστος διατήρησης του ανθρώπινου δυναµικού σε 

υγιή επίπεδα ώστε να µπορεί να προσφέρει εργασία) µπορούν να θεωρηθούν ως 

σταθερά κόστη εργασίας. Εάν τα διοικητικά κόστη και τα κόστη εκπαίδευσης 

µπορούν να θεωρηθούν ως τέλεια υποκατάστατα για τη συγκεκριµένη υπό εξέταση 

επιχείρηση τότε µπορούν και τα διοικητικά κόστη εξ ολοκλήρου να συµπεριληφθούν 

ως σταθερά κόστη εργασίας. Τέλος, υψηλοί µισθοί και µονιµότητα εργασίας 

αποτελούν ένδειξη ύπαρξης µεγάλης επιχείρησης και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

πρέπει όλο το κόστος εργασίας να θεωρείται ως µεταβλητό. Θα πρέπει σε αυτή την 

περίπτωση οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό και µέρος των διοικητικών κόστων 

(ανάλογα µε το βαθµό υποκατάστασης διοικητικών κόστων και κόστων εκπαίδευσης) 

να θεωρηθούν ως σταθερό κόστος εργασίας. 

Ως εκ τούτου, η θέση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι η διαπίστωση της Επιτροπής 

σχετικά µε το ότι η ΑΤΗΚ µπορεί να θεωρηθεί µεγάλη επιχείρηση δεν συνιστά σε 

καµία περίπτωση ειδική αιτιολόγηση της αλλαγής της τακτικής της σε σχέση µε 

προηγούµενες της αποφάσεις, απορρίπτεται. 

Η Επιτροπή, επιπρόσθετα, απορρίπτει την θέση που καταγράφεται στην Έκθεση των 

Εµπειρογνωµόνων Trojan Economics ότι η Υπηρεσία δεν προέβη σε βασικούς 

ελέγχους της θεωρίας. Από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας της παρούσας 

καταγγελίας, εύκολα µπορεί να διαπιστωθεί ότι έχουν εξεταστεί πραγµατικά δεδοµένα 

που σχετίζονται µε την ΑΤΗΚ. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε κατά πόσο η ΑΤΗΚ 

δύναται να θεωρηθεί ως «µεγάλη επιχείρηση» υπό την έννοια που αποδίδουν οι 

ενώπιον της Επιτροπής µελέτες. Σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
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του Υπουργείου Οικονοµικών για το 2013, η ΑΤΗΚ συγκαταλέγεται ανάµεσα στο 

0,1% (ή ανάµεσα στις 92 από σύνολο 89,830 επιχειρήσεων) των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην κυπριακή οικονοµία και που εργοδοτούν πέραν των 249 

υπαλλήλων. Για αυτό τον λόγο η ΑΤΗΚ θεωρείται µεγάλη επιχείρηση για σκοπούς 

κατηγοριοποίησης και ανάλυσης του κόστους εργασίας.  

Η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς τα όσα καταγράφονται στην Έκθεση των 

Εµπειρογνώµων Trojan Economics αναφορικά µε την βιβλιογραφία που 

χρησιµοποιήθηκε για σκοπούς επαναταξινόµησης τους κόστους κόστους εργασίας 

του προσωπικού της ΑΤΗΚ. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης άντλησε καθοδήγηση από συγκεκριµένη οικονοµική βιβλιογραφία που 

αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital). Μερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα 

οικονοµολόγων που πρόσφεραν στην εν λόγω βιβλιογραφία είναι οι Gary S. Becker 

και Walter Y. Oi. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, στη Nobel διάλεξη του Gary S. Becker 

ηµεροµηνίας 9 ∆εκεµβρίου 1992, ο Gary S. Becker αναφέρεται µεταξύ άλλων και στη 

µελέτη του Oi. Συγκεκριµένα, ο Gary S. Becker στην υπό αναφορά Nobel διάλεξη του 

αναφέρει επί λέξη το πιο κάτω: 

« One of the most influential theoretical concepts in human capital analysis is the 

distinction between general and specific training or knowledge (see Becker [1962], 

and Oi [1962]). By definition, firm-specific knowledge is useful only in the firms 

providing it, whereas general knowledge is useful also in other firms. Teaching 

someone to operate an IBM-compatible personal computer is general training, while 

learning the authority structure and the talents of employees in a particular company 

is specific knowledge. This distinction helps explain why workers with highly specific 

skills are less likely to quit their jobs and are the last to be laid off during business 

downturns. It also explains why most promotions are made from within a firm rather 

than through hiring - workers need time to learn about a firm’s structure and “culture” 

- and why better accounting methods would include the specific human capital of 

employees among the principle assets of most companies.».140 

Το γεγονός ότι η µελέτη του Oi µε τίτλο «Labor as a Quasi-Fixed Factor», 

αναφέρθηκε στην Nobel διάλεξη του Gary S. Becker, καταδεικνύει ότι αυτή έχει 

προσφέρει τα µέγιστα στην εν λόγω βιβλιογραφία και εποµένως εύλογα 

χρησιµοποιήθηκε ως καθοδηγητική για την εξαγωγή συµπερασµάτων.  

                                                             
140 διαθέσιµη στο http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1992/becker-
lecture.pdf 
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 (Α) Επαναταξινόµηση µέρους του κόστους προσωπικού (εργατικό 

κόστος) από σταθερό σε µεταβλητό κόστος 

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε τον καταµερισµό του 

κόστους προσωπικού της ΑΤΗΚ και κατά πόσο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί 

σταθερό ή /και µεταβλητό κόστος, έχοντας πάντοτε υπόψη ότι σύµφωνα µε την ήδη 

παρατεθείσα ενωσιακή νοµολογία, ως µεταβλητό κόστος ορίζεται το κόστος το οποίο 

καταβάλλεται µε βάση την παραγόµενη ποσότητα.  

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι η ΑΤΗΚ ανάφερε, στην επιστολή της µε ηµεροµηνία 30 

Ιανουαρίου 2015, ότι “δεν µπορεί να δοθεί ξεχωριστός αριθµός προσωπικού για το 

DSL ή για την Cytavision, αφού το προσωπικό εργάζεται σε διάφορα έργα και ο 

χρόνος που αφιερώνει σε κάθε έργο, χρεώνεται στα δελτία απασχόλησης που 

συµπληρώνει. Τα διάφορα έργα µε τα οποία ασχολείται το προσωπικό, δύναται να 

επηρεάζουν πέραν της µιας υπηρεσίας. Ακολούθως σε κάθε προϊόν κατανέµεται το 

κόστος που αφορά περιλαµβανοµένου και του αντίστοιχου κόστους προσωπικού”. 

Υπό το φως της θέσης της ΑΤΗΚ, θεωρήθηκε ορθότερο όπως γίνουν περαιτέρω 

αναλύσεις και υπολογισµοί αναφορικά µε τον αριθµό και το κόστος προσωπικού που 

απασχολείται στις ξεχωριστές υπηρεσίες της ΑΤΗΚ, για την περίοδο 2005 µέχρι 

2010, χρησιµοποιώντας ως βάση το κόστος του προσωπικού που απασχολείται σε 

αυτές τις υπηρεσίες, κάτι που µε τη σειρά του – και όπως αναφέρθηκε από την ΑΤΗΚ 

- είναι αποτέλεσµα κατανοµής βάσει των εργατοωρών που απασχολείται ο κάθε 

υπάλληλος σε κάθε υπηρεσία. 

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της το γεγονός 

ότι επειδή στις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access απασχολείτο περισσότερο 

εξειδικευµένο προσωπικό, ενδεχοµένως η µεγαλύτερη αύξηση του κόστους εργασίας 

να δικαιολογείται λόγω των µεγαλύτερων µισθολογικών αυξήσεων του εξειδικευµένου 

προσωπικού, όπως σηµειώνεται και στη βιβλιογραφία του Oi. Επιπρόσθετα, το 

αυξηµένο κόστος εργασίας µπορεί να οφείλεται σε άλλους λόγους πέραν της 

αύξησης των συνδροµητών στις εν λόγω υπηρεσίες της ΑΤΗΚ. Όµως ο δικηγόρος 

δεν προβάλλει το λόγο αυτό ως ενδεχόµενη αιτιολογία για την αύξηση στο κόστος 

προσωπικού παρά µόνο τον παραθέτει ως ενδεχόµενη αιτία χωρίς οιαδήποτε 

υποστήριξη αυτής της παράθεσης.  

Σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, η επιχειρηµατολογία της Επιτροπής όσον 

αφορά την επαναταξινόµηση του εργατικού κόστους της ΑΤΗΚ είναι ασυνεπής. Προς 
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στοιχειοθέτηση της θέσης του, καταγράφει ως παράδειγµα τα έτη 2005-2006 στα 

οποία προκύπτει αρνητική συσχέτιση µεταξύ του αριθµού συνδροµητών της ΑΤΗΚ 

στην υπηρεσία Cytavision και του συνολικού κόστους εργασίας του προσωπικού της 

ΑΤΗΚ στην εν λόγω υπηρεσία. Οι ίδιες παρατηρήσεις διατυπώθηκαν και σε σχέση µε 

το διοικητικό κόστος προσωπικού της ΑΤΗΚ για την υπηρεσία DSL Access για την 

περίοδο 2005- 2006, διατείνοντας ότι υπό το φως της αύξησης του διοικητικού 

κόστους την εν λόγω περίοδο καθώς και την αύξηση του αριθµού των συνδροµητών, 

θα έπρεπε να είχε θεωρηθεί αυτό ως µεταβλητό κόστος. 

Πέραν αυτού, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ συµπεραίνει ότι για τα έτη 2009, 2010 και 2013 

υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ του αριθµού των συνδροµητών και του κόστους 

εργασίας του προσωπικού της ΑΤΗΚ σχετικά µε την υπηρεσία Cytavision όταν δεν 

συµπεριληφθεί ο τιµάριθµος και το έλλειµµα του ταµείου συντάξεως, τα οποία όπως 

αναφέρει δεν συνδέονται µε τον αριθµό των συνδροµητών. Όπως καταλήγει ο 

δικηγόρος της ΑΤΗΚ για το συγκεκριµένο θέµα, παραθέτοντας διάφορα 

διαγράµµατα, το σκεπτικό της εφαρµογής της µεθοδολογίας επαναταξινόµησης του 

κόστους εργασίας της ΑΤΗΚ από σταθερό σε µεταβλητό δεν ισχύει για όλα τα έτη και 

το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη της ύπαρξης άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την κατεύθυνση της συσχέτισης µεταξύ του κόστους εργασίας της ΑΤΗΚ 

και του αριθµού συνδροµητών της. 

Η Επιτροπή σε σχέση µε τις πιο πάνω αναφορές του δικηγόρου και του 

εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ, παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε η 

σχέση του αριθµού των συνδροµητών και του κόστους εργασίας της ΑΤΗΚ για 

συγκεκριµένες υπηρεσίες/προϊόντα. Η εν λόγω οικονοµική ανάλυση/σύγκριση που 

ακολούθησε ανέδειξε την θετική σχέση ποσότητας (συνδροµητές) µε το κόστος 

προσωπικού. 

Η Επιτροπή κρίνει ότι δεν ήταν απαραίτητο να εκτιµηθεί ο βαθµός υποκατάστασης 

των διοικητικών κόστων εργασίας και των κόστων εκπαίδευσης του µόνιµου 

προσωπικού της ΑΤΗΚ διότι εν τέλει τα διοικητικά κόστη συµπεριλήφθηκαν εις 

ολόκληρο ως σταθερά κόστη και όχι µέρος αυτών ως ισχυρίζονται στην Έκθεσή τους 

ο δικηγόρος και ο εµπειρογνώµονας της ΑΤΗΚ. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι η ΑΤΗΚ η ίδια κατηγοριοποίησε το προσωπικό σε µόνιµο και µη 

µόνιµο. Επί της ουσίας, όπως αναφέρεται και στην Έκθεση Αιτιάσεων (παρ. 107, σελ 

34), η Επιτροπή αποφάσισε όπως “µέρος του κόστους προσωπικού (λειτουργικό 

κόστος, µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), επανακαταµεριστεί από 
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σταθερό σε µεταβλητό κόστος” και ως εκ τούτου δεν συνδέεται άµεσα µε την 

µονιµότητα του προσωπικού. 

Σε σχέση µε την αναφορά που γίνεται από τον Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ ότι στην 

οικονοµική ανάλυση της Επιτροπής δεν λήφθηκε υπόψη το επίπεδο εξειδίκευσης του 

προσωπικού της ΑΤΗΚ, (βλέπε παράγραφο 22 (β)), η Επιτροπή σηµειώνει ότι η 

ΑΤΗΚ η ίδια παρέθεσε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, ανάλυση του 

κόστους προσωπικού σε διοικητικό (και γραµµατειακό) και λειτουργικό. Σε κάθε 

περίπτωση, το επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού της ΑΤΗΚ δεν κρίνεται ως 

ιδιαίτερης σηµασίας όσον αφορά την εν λόγω περίπτωση της επαναταξινόµησης, 

αφού προκύπτει ότι το προσωπικό της ΑΤΗΚ απασχολείται σε πέραν από ενός 

τοµέα δραστηριότητας ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε τοµέα, πάντοτε στα πλαίσια 

της κύριας δραστηριότητας που είναι ο τοµέας τηλεπικοινωνιών. Εν πάση 

περιπτώσει, η ΑΤΗΚ δεν ισχυρίστηκε ούτε επιχείρησε να αποδείξει ότι το αυξηµένο 

κόστος προσωπικού οφείλεται σε µεγαλύτερες µισθολογικές αυξήσεις του 

εξειδικευµένου προσωπικού. 

(Β) Ανάλυση του συνολικού αριθµού και του συνολικού κόστους 

προσωπικού της ΑΤΗΚ 

Οι Εµπειρογνώµονες της ΑΤΗΚ, µε τις Εκθέσεις τους δηλώνουν τη διαφωνία τους 

αναφορικά µε την ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε τη σύγκριση του 

συνολικού κόστους προσωπικού και του συνολικού αριθµού υπαλλήλων της ΑΤΗΚ. 

Η Επιτροπή αφού µελέτησε ενδελεχώς τα όσα κατατέθηκαν από µέρους των 

Εµπειρογνωµόνων, σηµείωσε τα εξής: 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας αξιολογήθηκε το συνολικό κόστος προσωπικού 

(εργατικό κόστος) και του συνολικού αριθµού υπαλλήλων της ΑΤΗΚ, ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

Κόστος Προσωπικού ΑΤΗΚ για τα έτη 2005 - 2010, µη 

συµπεριλαµβανοµένου κόστους σχεδίων συντάξεων 

Έτος Κόστος Προσωπικού (€) Αύξηση / (Μείωση) % 

2005 {…} {…} 

2006 {…} {…} 

2007 {…} {…} 

2008 {…} {…} 
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2009 {…} {…} 

2010 {…} {…} 

Μέση ετήσια {…} για τα έτη 2005 - 

2010 

{…} 

Σηµειώσεις 

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι µε βάση στοιχεία που παρέθεσε η ΑΤΗΚ. 

 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει του πιο πάνω πίνακα, για την περίοδο από το 2005 

µέχρι το 2010, το συνολικό κόστος προσωπικού, µη συµπεριλαµβανοµένων του 

κόστους και εισφορών στα σχέδια συντάξεων της ΑΤΗΚ, παρουσίασε µικρή αύξηση 

(µέση ετήσια αύξηση ύψους). Η Επιτροπή επίσης σηµείωσε ότι  η ΑΤΗΚ για σκοπούς 

τήρησης του κοστολογικού της συστήµατος, λαµβάνει υπόψη το κόστος προσωπικού 

το οποίο καταγράφει η Επιτροπή στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

Κόστος Προσωπικού ΑΤΗΚ για τα έτη 2005 - 2010, συµπεριλαµβανοµένου κόστους 

σχεδίων συντάξεως 

Έτος Κόστος Προσωπικού (€) Αύξηση / (Μείωση) % 

2005* {…} {…} 

2006 {…} {…} 

2007 {…} {…} 

2008 {…} {…} 

2009 {…} {…} 

2010 {…} {…} 

Μέση ετήσια {…} για τα έτη 2005 - 2010 
{…} 

Σηµειώσεις 

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι µε βάση στοιχεία που παρέθεσε η ΑΤΗΚ  

* Σύµφωνα µε σχετική επιστολή της ΑΤΗΚ, για το έτος 2005 δεν υπάρχει η σχετική 

ανάλυση από το κοστολογικό σύστηµα. Λήφθηκαν υπόψη τα ποσά που παρουσιάζονται 
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στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι από τον πιο πάνω πίνακα, που αφορά την περίοδο από 

το 2005 µέχρι το 2010, προκύπτει ότι το συνολικό κόστος προσωπικού, 

συµπεριλαµβανοµένων του κόστους και εισφορών στα σχέδια συντάξεων της ΑΤΗΚ, 

παρουσίασε ετήσια µικρή αύξηση. Συγκεκριµένα, η µέση ετήσια αύξηση ανέρχεται 

στο {…}%. Η µειωµένη αύξηση, σε σχέση µε τον ΠΙΝΑΚΑ 26, οφείλεται κυρίως στο 

αυξηµένο κόστος/εισφορών στα σχέδια συντάξεων της ΑΤΗΚ κατά το έτος 2005.  

Πέραν των πιο πάνω, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΑΤΗΚ, 

προκύπτει ότι την περίοδο από το 2005 µέχρι το 2010, ο συνολικός αριθµός του 

προσωπικού της ΑΤΗΚ παρουσίασε επίσης µικρή αύξηση, ήτοι µια µέση ετήσια 

αύξηση της τάξης του {…}%). Τα εν λόγω στοιχεία παρατίθενται στον ΠΙΝΑΚΑ που 

ακολουθεί:  

 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι από τα στοιχεία του ΠΙΝΑΚΑ 28 προκύπτει ότι την ίδια 

περίοδο, ο αριθµός του µόνιµου προσωπικού της ΑΤΗΚ παρουσίασε µικρή µείωση 

(µέση ετήσια µείωση ύψους {…}) ενώ ο αριθµός του έκτακτου/ωροµίσθιου 

προσωπικού της ΑΤΗΚ παρουσίασε µεγάλη αύξηση (µέση ετήσια αύξηση ύψους 

{…}. 
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Συγκρίνοντας τα πιο πάνω στοιχεία, ήτοι του αριθµού του προσωπικού και του 

κόστους του εργατικού προσωπικού, προκύπτουν τα ακόλουθα, ως καταγράφονται 

στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί: 

 

Η αύξηση του συνολικού κόστους του προσωπικού, σε περιόδους µηδενικών 

προσλήψεων και αποχωρήσεων, οφείλεται κυρίως στις προσαυξήσεις και σε 

τιµαριθµικές αναπροσαρµογές µισθών καθώς επίσης και στην εκπλήρωση άλλων 

µισθολογικών συµβατικών υποχρεώσεων που είχε η ΑΤΗΚ έναντι των υπαλλήλων 

της. 

Ο συνδυασµός του αριθµού των προσλήψεων ή/και αποχωρήσεων µόνιµων ή/και 

προσωρινών/ωροµίσθιων υπαλλήλων (ΠΙΝΑΚΑΣ 29) καθώς επίσης και το 

µισθολογικό επίπεδο επί του οποίου γίνονται οι διάφορες προσλήψεις ή/και 

αποχωρήσεις καθορίζει την τελική αύξηση ή µείωση του συνολικού κόστους 

προσωπικού καθώς επίσης και το ύψος αυτού. Το µέσο ετήσιο κόστος (ανά 

υπάλληλο) για το µόνιµο προσωπικό είναι ψηλότερο από το µέσο ετήσιο κόστος για 

το έκτακτο/ωροµίσθιο προσωπικό. 

(Γ) Ανάλυση αριθµού συνδροµητών και κόστους προσωπικού για τις 

υπηρεσίες DSL Access και Cytavision 

Η Επιτροπή, ακολούθως, προχώρησε σε εξέταση και αξιολόγηση του αριθµού 

συνδροµητών και του κόστους προσωπικού για τις υπηρεσίες DSL Access και 



 187 / 292 
 

Cytavision. Η αξιολόγηση των εν λόγω στοιχείων καταγράφεται στον  ΠΙΝΑΚΑ πιο 

κάτω: 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 

30 

  

     

Αριθµός συνδροµητών και κόστος προσωπικού για τα έτη 2005 - 2010, για την 

υπηρεσία DSL Access 

     

     

Έτος Αριθµός 

συνδροµητών 

Αύξηση / 

(Μείωση) % 

Κόστος 

προσωπικού (€) 

Αύξηση / 

(Μείωση) % 

2005 {…} {…} {…} {…} 

2006 {…} {…} {…} {…} 

2007 {…} {…} {…} {…} 

2008 {…} {…} {…} {…} 

2009 {…} {…} {…} {…} 

2010 {…} {…} {…} {…} 

     

Μέση ετήσια {…} για τα έτη 2005 - 

2010 

{…}  {…} 

Σηµειώσεις     

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι µε βάση στοιχεία που παρέθεσε η ΑΤΗΚ. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 

διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας από την ΑΤΗΚ (ΠΙΝΑΚΑΣ 30), για την περίοδο 

από το 2005 µέχρι το 2010, ο αριθµός συνδροµητών της υπηρεσίας DSL Access 

παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση ύψους {…}. Την ίδια περίοδο, το κόστος 

προσωπικού της ΑΤΗΚ που κατανεµήθηκε στην υπηρεσία DSL Access παρουσίασε 

µέση ετήσια αύξηση ύψους {…}. 
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η ως άνω παρατεθείσα Γραφική Παράσταση 2 η οποία 

αφορά τον ΠΙΝΑΚΑ 30, παρουσιάζει τον αριθµό των συνδροµητών και το κόστος 

προσωπικού που κατανεµήθηκε στην υπηρεσία DSL Access για την περίοδο από το 

2005 µέχρι το 2010. 

Από την Γραφική Παράσταση 2, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τόσο ο αριθµός 

συνδροµητών όσο και το σύνολο κόστους προσωπικού της υπηρεσίας DSL Access 

παρουσιάζει αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 2005 µέχρι το 2010. 

Επίσης, βάση στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διεξαγωγής 

προκαταρκτικής έρευνας από την ΑΤΗΚ , για την περίοδο από το 2005 µέχρι το 

2010, ο αριθµός συνδροµητών της υπηρεσίας Cytavision παρουσίασε µέση ετήσια 

αύξηση ύψους {…}. Την ίδια περίοδο, το κόστος προσωπικού της ΑΤΗΚ που 

κατανεµήθηκε στην υπηρεσία Cytavision παρουσίασε µέση ετήσια αύξηση ύψους 

{…}.Σχετικά η Επιτροπή παραθέτει τον Πίνακα 31 πιο κάτω: 
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   ΠΙΝΑΚΑΣ 

31 

  

     

Αριθµός συνδροµητών και κόστος προσωπικού για τα έτη 2005 - 2010, για την 

υπηρεσία Cytavision 

     

     

Έτος Αριθµός 

συνδροµητών 

Αύξηση / 

(Μείωση) % 

Κόστος 

προσωπικού (€) 

Αύξηση / 

(Μείωση) % 

2005 {…} {…} {…} {…} 

2006 {…} {…} {…} {…} 

2007 {…} {…} {…} {…} 

2008 {…} {…} {…} {…} 

2009 {…} {…} {…} {…} 

2010 {…} {…} {…} {…} 

     

Μέση ετήσια {…} για τα έτη 2005 - 

2010 

{…}  {…} 

     

     

Σηµειώσεις     

Τα πιο πάνω στοιχεία είναι µε βάση στοιχεία που παρέθεσε η ΑΤΗΚ. 

Επίσης, σχετικά, παρατίθεται πιο κάτω η Γραφική Παράσταση 3, η οποία αφορά 

τον ΠΙΝΑΚΑ 31 και παρουσιάζει τον αριθµό των συνδροµητών και το κόστος 

προσωπικού που κατανεµήθηκε στην υπηρεσία Cytavision για την περίοδο από το 

2005 µέχρι το 2010. 
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Από την πιο πάνω Γραφική Παράσταση 3, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τόσο ο 

αριθµός συνδροµητών όσο και το σύνολο κόστους προσωπικού της υπηρεσίας 

Cytavision παρουσιάζει αύξηση κατά την διάρκεια της περιόδου από το 2005 µέχρι το 

2010. 

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τα όσα κατατέθηκαν από την πλευρά του 

Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics τόσο στην Έκθεσή του όσο και στην 

συµπληρωµατική του Έκθεση και σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας 

πραγµατοποιήθηκε εξέταση της σχέσης της αύξησης/µείωσης του συνολικού 

κόστους προσωπικού (σαν µια παράµετρο, χωρίς οποιεσδήποτε υπό-

κατηγοριοποιήσεις) µε την αύξηση/µείωση των συνδροµητών για τις υπηρεσίες 

Cytavision και DSL Access. Το κόστος του µη µόνιµου (προσωρινού) προσωπικού 

αποτελούσε λιγότερο από το {…}του συνολικού κόστους προσωπικού για την 

υπηρεσία Cytavision και λιγότερο από το {…}% του συνολικού κόστους προσωπικού 

για την υπηρεσία DSL Access (για το έτος 2010, χαµηλότερο ποσοστό για τα 

προηγούµενα έτη) και για αυτό τον λόγο η διάκριση του από το συνολικό κόστος δεν 

θα είχε ουσιαστική επίδραση στα συµπεράσµατα της Επιτροπής.  

Σε σχέση µε τις αναφορές που γίνονται στην Έκθεση του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ 

Trojan Economics περί ασυνεπειών στην οικονοµική ανάλυση, η Επιτροπή σηµειώνει 

ότι η συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των συνδροµητών και του κόστους προσωπικού 

για την κάθε υπηρεσία, πρέπει να εξετάζεται µέσα σε χρονικό ορίζοντα µεγαλύτερο 

από το ένα έτος. Αυτό γιατί οποιεσδήποτε αυξήσεις ή µειώσεις του κόστους που 
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προσωπικού πιθανό να προήλθαν από προσλήψεις ή αποχωρήσεις (ή από 

αύξηση/µείωση χρόνου απασχόλησης υφιστάµενου προσωπικού σε µια υπηρεσία) 

λόγω υπολειτουργίας (underutilize) ή υπέρ-χρησιµοποίησης (overutilize) του 

υφιστάµενου προσωπικού ή από λανθασµένη εκτίµηση και συµπλήρωση των 

αναγκών των Υπηρεσιών σε προσωπικό (αύξηση ή µείωση), θα απορροφηθούν 

µέσα σε ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, παρουσιάζοντας µε αυτό τον τρόπο µια 

πιο αντιπροσωπευτική εικόνα του κόστους προσωπικού και της συσχέτισης του µε 

τον αριθµό συνδροµητών για την κάθε υπηρεσία. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι 

αναφορές που γίνονται από τον Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics αφού 

αυτές αφορούν µόνο ένα έτος (ήτοι περίοδο 2005 έως 2006). Η Επιτροπή σηµειώνει 

ότι η ανάλυση της συσχέτισης του αριθµού των συνδροµητών µε το κόστος 

προσωπικού για την κάθε υπηρεσία για µικρή χρονική περίοδο (όπως για 

παράδειγµα 1 έτος) στις οποίες προβαίνει και προβάλλει ο Εµπειρογνώµονας Trojan 

Economics δεν παρουσιάζουν αντιπροσωπευτική εικόνα, όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω. H Επιτροπή προέβη σε µακροχρόνια ανάλυση ώστε να φανεί η ξεκάθαρη 

τάση της συσχέτισης µεταξύ της αύξησης των συνδροµητών και της αύξησης 

απασχόλησης του προσωπικού για την εν λόγω υπηρεσία καταδεικνύοντας ότι το 

κόστος προσωπικού είναι µεταβλητό. 

Επίσης η Επιτροπή σηµειώνει ότι η σύγκριση που πραγµατοποιήθηκε για το κόστος 

προσωπικού της υπηρεσίας Cytavision για το έτος 2010 σε σχέση µε το έτος 2009, 

περιλάµβανε και στις δύο περιπτώσεις τις αυξήσεις λόγω τιµαρίθµου και λόγω 

ελλείµµατος στο ταµείο συντάξεων και για αυτό τον λόγο τα δύο κόστη είναι 

συγκρίσιµα µεταξύ τους και αποτυπώνουν την εν λόγω σχετική αύξηση του κόστους. 

Παράλληλα, η σύγκριση µε την γενική µείωση του κόστους προσωπικού της ΑΤΗΚ 

για το εν λόγω έτος {…} υποδηλώνει ότι το προσωπικό της ΑΤΗΚ απασχολήθηκε για 

περισσότερο χρόνο (εργατοώρες) σε εργασίες που αφορούσαν την υπηρεσία 

Cytavision, εις βάρος άλλων υπηρεσιών της ΑΤΗΚ στις οποίες απασχολήθηκαν 

λιγότερο ή που απορρόφησαν µικρότερο ποσοστό αύξησης του συνολικού κόστους 

προσωπικού της. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο Εµπειρογνώµονας ΑΤΗΚ Trojan Economics 

σε διάφορα σηµεία της ανάλυσης του χρησιµοποιεί στοιχεία και δεδοµένα που 

αφορούν µεταγενέστερη της καταγγελίας περιόδου, ήτοι το 2013, τα οποία δεν είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο αξιολόγησης της παρούσας καταγγελίας, 

αφού δεν σχετίζονται µε τον ουσιώδη χρόνο. 
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Σε σχέση µε την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 30 του Εµπειρογνώµονα της 

ΑΤΗΚ Trojan Economics, ήτοι ότι το κόστος της ΑΤΗΚ για την παροχή της υπηρεσίας 

Cytavision δεν συνδέεται µονοτονικά µε τον αριθµό των συνδροµητών, η Επιτροπή 

επαναλαµβάνει ότι η συσχέτιση µεταξύ του αριθµού των συνδροµητών και του 

κόστους προσωπικού για την κάθε υπηρεσία, πρέπει να εξετάζεται µέσα σε χρονικό 

ορίζοντα µεγαλύτερο από το ένα έτος.  

Σε σχέση µε την αναφορά που γίνεται στην παράγραφο 33 της Έκθεσης του 

Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics, η Επιτροπή εν πρώτοις παρατηρεί 

ότι η αναφορά που γίνεται στα έτη 2011-2012 είναι εκτός της περιόδου εξέτασης. 

Επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει ότι το διάγραµµα απεικονίζει τους ρυθµούς 

µεταβολών του κόστους προσωπικού και του αριθµού συνδροµητών της υπηρεσίας 

Cytavision και όχι τις πραγµατικές αυξήσεις (ή µειώσεις) των δύο µεταβλητών, σχέση 

(µεταξύ των πραγµατικών αυξήσεων) η οποία εξετάστηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης 

της παρούσας. Έτσι, ενώ παρατηρούνται αυξήσεις (πραγµατικές) στις δύο 

µεταβλητές (κόστος προσωπικού και αριθµός συνδροµητών), στο διάγραµµα 

απεικονίζεται µείωση (ή αύξηση σε κάποια έτη) σε αυτές τις δύο µεταβλητές (µε 

µεγάλες δυσαναλογίες µεταξύ τους) ακριβώς λόγω του ότι απεικονίζεται ο ρυθµός 

µεταβολής τους, ο οποίος είναι λογικό να αυξοµειώνεται αφού µια χρονιά η αύξηση 

µπορεί να είναι µεγάλη και την επόµενη µικρότερη και ως εκ τούτου είναι άσχετο µε 

την εξέταση της συσχέτισης της αύξησης του αριθµού των συνδροµητών µε την 

αύξηση στο κόστος προσωπικού δηλαδή την αύξηση της απασχόλησης στην εν 

λόγω υπηρεσία, η οποία έχει αποδειχθεί από την Επιτροπή. 

Σε σχέση µε τις αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 34 και 35 της Έκθεσης 

του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics και σε σχέση µε την αναφορά 

που γίνεται στην σελίδα 4 (ενότητα “Αποδοχές Μόνιµου Προσωπικού”), η Επιτροπή 

σηµειώνει ότι η εξέταση που πραγµατοποιήθηκε από την Επιτροπή σε σχέση µε το 

κόστος προσωπικού και τον αριθµό συνδροµητών και την συσχέτιση µεταξύ των δύο 

αυτών µεταβλητών, αφορούσε την κάθε επιµέρους υπηρεσία ξεχωριστά (Cytavision, 

DSL Access) και όχι το σύνολο της ΑΤΗΚ. Τυχόν εξέταση της συσχέτισης κόστους 

προσωπικού και αριθµού συνδροµητών σε επίπεδο συνόλου της ΑΤΗΚ (όλες οι 

υπηρεσίες µαζί) δεν µπορεί να αποφέρει ουσιαστικά και αξιόπιστα συµπεράσµατα, 

αφού δεν αποµονώνονται τα στοιχεία (µεταβλητές) εκείνα (κόστος προσωπικού και 

αριθµός συνδροµητών) που αφορούν την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά. Επίσης, η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι οι συγκρίσεις του κόστους προσωπικού µεταξύ των 

υπηρεσιών και της ΑΤΗΚ στο σύνολο, καθώς επίσης και µεταξύ των διαφόρων ετών, 

περιλαµβάνουν, για όλα τα έτη, τις αυξήσεις/µειώσεις λόγω τιµαρίθµου και 
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προσαυξήσεων και άλλων συµβατικών υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ έναντι του µόνιµου 

προσωπικού της και για αυτό τον λόγο τα κόστη αυτά είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους 

και αποτυπώνουν σε µεγάλο βαθµό την εν λόγω σχετική αύξηση (ή µείωση) του 

κόστους προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο 

της προκαταρκτικής έρευνας είχε ζητηθεί από την ΑΤΗΚ να δοθούν στοιχεία κόστους 

προσωπικού (σενάριο µηδενικών προσλήψεων-αποχωρήσεων) ώστε να εξαχθούν 

συµπεράσµατα για την «καθαρή αύξηση» του κόστους, χωρίς δηλαδή να ληφθούν 

υπόψη η τιµαριθµική αναπροσαρµογή και άλλες αυξήσεις λόγω εκπλήρωσης άλλων 

συµβατικών υποχρεώσεων που είχε η ΑΤΗΚ έναντι των υπαλλήλων της. Η ΑΤΗΚ 

στο πλαίσιο αυτό δήλωσε ότι δεν υπήρχε υπολογισµός του κόστους προσωπικού 

στη µορφή ή/και στο σενάριο που ζητήθηκε από την Υπηρεσία.  

Σε σχέση µε τις αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 36 και 37 της Έκθεσης 

του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η 

εξέταση που πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το κόστος προσωπικού και τον αριθµό 

συνδροµητών και την συσχέτιση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών, αφορούσε την 

κάθε επιµέρους υπηρεσία ξεχωριστά (Cytavision, DSL Access) και όχι το σύνολο της 

ΑΤΗΚ. Τυχόν εξέταση της συσχέτισης κόστους προσωπικού και αριθµού 

συνδροµητών σε επίπεδο συνόλου της ΑΤΗΚ (όλες οι υπηρεσίες µαζί) δεν µπορεί να 

αποφέρει ουσιαστικά και αξιόπιστα συµπεράσµατα, αφού δεν αποµονώνονται τα 

στοιχεία (µεταβλητές) εκείνα (κόστος προσωπικού και αριθµός συνδροµητών) που 

αφορούν την κάθε υπηρεσία της ΑΤΗΚ  ξεχωριστά. Στις παραγράφους 38 και 39 ο 

Εµπειρογνώµονας αναλύει ότι «δεν υπάρχει µονοτονική σχέση» µεταξύ του 

σταθερού κόστους της ΑΤΗΚ και του αριθµού συνδροµητών χωρίς να εξηγεί γιατί θα 

πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η µονοτονική σχέση και που το βασίζει αυτό, για να 

θεωρηθεί ότι µέρος του κόστους προσωπικού είναι µεταβλητό. Η Επιτροπή απέδειξε 

ότι οι δύο αυτές παράµετροι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση αλλά δεν σηµαίνει 

ότι πρέπει να αλλάζουν και µε ακριβώς τους ίδιους ρυθµούς αφού για παράδειγµα 

ένας επιπρόσθετος υπάλληλος δύναται να εξυπηρετήσει αριθµό συνδροµητών.  

Όσο αφορά το επιχείρηµα του εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ ότι η σχέση µεταξύ των 2 

δεν είναι µονοτονική, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο εµπειρογνώµονας δεν εξηγεί γιατί 

θα πρέπει να είναι µονοτονική η συνάρτηση µεταξύ των δύο (2). Σε κάθε περίπτωση, 

η Επιτροπή απορρίπτει τον ισχυρισµό του Εµπειρογνώµονα γιατί όταν αφαιρεθεί ή 
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εξαιρεθεί η πρώτη χρονιά από το διάγραµµα / γράφηµα τύπου scatter plot141 είναι 

εµφανές ότι η συνάρτηση είναι µονοτονική.142  

Σε συνέχεια των πιο πάνω αναφορών, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η συσχέτιση 

(correlation (corr.)) του αριθµού συνδροµητών της υπηρεσίας Cytavision µε το 

κόστος προσωπικού της υπηρεσίας Cytavision είναι {…}, το οποίο είναι πολύ κοντά 

στο 1 που θεωρείται ως η τέλεια συσχέτιση. Στην περίπτωση που παλινδροµηθεί το 

κόστος προσωπικού της υπηρεσίας Cytavision στον αριθµό των συνδροµητών της 

υπηρεσίας Cytavision, κάτι το οποίο δεν είναι δόκιµο λόγω χαµηλού αριθµού 

παρατηρήσεων, ο συντελεστής που δίνει τη σχέση µεταξύ κόστους και αριθµού 

συνδροµητών είναι θετικός και στατιστικά σηµαντικός µε p-value 0.014. Συγκεκριµένα 

είναι {…} που σηµαίνει ότι εάν αυξηθεί ο αριθµός συνδροµητών κατά 1, το κόστος 

προσωπικού θα αυξηθεί κατά {…}. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι 

υπολογισµοί αυτοί συνάδουν και µε τους υπολογισµούς που έγιναν από µέρους των 

Εµπειρογνωµόνων της ΑΤΗΚ KPMG (βλέπε πρώτο γράφηµα στη σελίδα 8 της 

Έκθεσής της). 

Ακολουθεί το γράφηµα τύπου scatter plot στο οποίο κάθε σηµείο δείχνει ένα ζεύγος 

κόστους και αριθµού συνδροµητών. Το πρώτο σηµείο από τα αριστερά δείχνει την 

πληροφόρηση για το έτος 2005 ενώ το τελευταίο σηµείο στα δεξιά δείχνει την 

πληροφόρηση για το έτος 2010.   

 

 

                                                             
141 Scatter plot: “a graph in which the values of two variables are plotted along two axes, the pattern of 
the resulting points revealing any correlation present.” 
142 Η Επιτροπή εκτίµησε το συντελεστή συσχέτισης spearman ο οποίος παίρνει value 1 όταν δύο 
µεταβλητές που συγκρίνονται σχετίζονται µονοτονικά. Ο συντελεστής συσχέτισης spearman είναι 1 εάν 
εξαιρέσουµε την πρώτη χρονιά ενώ είναι {…} εάν δεν την εξαιρέσουµε. 



 195 / 292 
 

 

Από το γράφηµα  προκύπτει ότι υπάρχει άµεση σχέση µεταξύ των δύο. Το κόστος 

µοιάζει να είναι συνάρτηση των τετραγώνων των συνδροµητών. Πράγµατι 

χρησιµοποιώντας µια απλή παλινδρόµηση ordinary least squares (OLS) 

επιβεβαιώνεται το πιο πάνω, δηλαδή ότι είναι συνάρτηση των τετραγώνων των 

συνδροµητών, αφού η σταθερά και το τετράγωνο των συνδροµητών είναι στατιστικά 

σηµαντικά και θετικά κάτι που επιβεβαιώνει τη θέση της Επιτροπής (σηµειώνεται ότι 

το R-square είναι {…} το οποίο δείχνει ότι τα fitted values είναι πολύ κοντά στα 

πραγµατικά). Επιπλέον, εκτιµήθηκε ο λεγόµενος συντελεστής συσχέτισης Pearson 

για τις 2 µεταβλητές στο  {…} και το οποίο αφού είναι πολύ κοντά στο 1 θα πει ότι 

έχουν άµεση σχέση οι δύο µεταβλητές.  

Σε σχέση µε τις αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 40 µέχρι 48 της Έκθεσης 

του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ, περί λανθασµένης µεθοδολογίας επαναταξινόµησης 

του κόστους εργασίας της ΑΤΗΚ αναφορικά µε τις υπηρεσίες Cytavision και DSL 

Access, η Επιτροπή σηµειώνει ότι τα έτη 2011-2013 που χρησιµοποιούνται σε 

διάφορα διαγράµµατα αφορούν µεταγενέστερη της περιόδου εξέτασης της 

καταγγελίας και ως εκ τούτου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Επίσης, η 

Επιτροπή σηµειώνει ότι η ανάλυση της συσχέτισης του αριθµού των συνδροµητών 

µε το κόστος προσωπικού για την κάθε υπηρεσία για µικρή χρονική περίοδο (όπως 

για παράδειγµα 1 έτος) ενδέχεται να µην παρουσιάζει αντιπροσωπευτική εικόνα 

(όπως αναφέρθηκε πιο πάνω) όπως χρησιµοποιήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στις 

θέσεις της έκθεσης της Trojan Economics. Στις παραγράφους 41- 49 δε ο 

Εµπειρογνώµονας ισχυρίζεται ότι το κόστος του διοικητικού προσωπικού της 
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Cytavision έχει αυξηθεί και σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία που χρησιµοποιεί η 

Επιτροπή θα έπρεπε και αυτό να λογιστεί ως µεταβλητό από την Επιτροπή. Η θέση 

αυτή του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics, εκπλήσσει την Επιτροπή 

γιατί η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε και ιδιαίτερα τα συγγράµµατα του Oi 

λειτούργησαν υπέρ της ΑΤΗΚ αφού µέρος του εργατικού κόστους κατατάχθηκε ως 

σταθερό και δεν συµπεριλήφθηκε όλο το εργατικό κόστος ως µεταβλητό. Σε κάθε 

περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέσα από την έρευνα και τη µελέτη που 

διενεργήθηκε αποδείχθηκε ότι το εργατικό κόστος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση 

µε τον αριθµό συνδροµητών, µε άλλα λόγια αλλάζει ανάλογα µε την αυξανόµενη 

παροχή της υπηρεσίας της ΑΤΗΚ και ως εκ τούτου δεν µπορεί όλο να λογιστεί ως 

σταθερό παρά µόνο µέρος του, ως προτείνουν οι διάφοροι διεθνείς οικονοµολόγοι 

που µελέτησαν το όλο θέµα. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή χρησιµοποίησε 

στοιχεία και υπολογισµούς που παρείχε η ΑΤΗΚ ως προς το µέρος του χρόνου της 

∆ιοίκησης που επιµερίζεται στις διάφορες υπηρεσίες της ΑΤΗΚ. 

Επίσης, σε σχέση µε τις αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 49 και 50 (σελίδα 

28) του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics, καθώς και τις αναφορές της 

KPMG η Επιτροπή σηµειώνει (όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω) ότι η εξέταση που 

πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το κόστος προσωπικού και τον αριθµό 

συνδροµητών και την συσχέτιση µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών, αφορούσε την 

κάθε επιµέρους υπηρεσία ξεχωριστά (Cytavision, DSL Access) και όχι το σύνολο της 

ΑΤΗΚ. Τυχόν εξέταση της συσχέτισης κόστους προσωπικού και αριθµού 

συνδροµητών σε επίπεδο συνόλου της ΑΤΗΚ (όλες οι υπηρεσίες µαζί) δεν µπορεί να 

αποφέρει ουσιαστικά και αξιόπιστα συµπεράσµατα, αφού δεν αποµονώνονται τα 

στοιχεία (µεταβλητές) εκείνα (κόστος προσωπικού και αριθµός συνδροµητών) που 

αφορούν την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.  

Σε σχέση µε τις αναφορές που γίνονται στις παραγράφους 52 και 53 (σελίδες 29 και 

30) του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan Economics, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι 

τα επιµέρους στοιχεία του συνολικού κόστους εργασίας της ΑΤΗΚ σε σχέση µε την 

υπηρεσία Cytavision έχουν θετική συσχέτιση µε τον αριθµό συνδροµητών, εν 

αντιθέσει µε τα όσα υποστηρίζει ο Εµπειρογνώµονας. Αυτό είναι εµφανές από τα 

παρατεθέντα διαγράµµατα (ανοδική µέση κλίση αφού το κόστος προσωπικού το έτος 

2013 είναι µεγαλύτερο από το κόστος προσωπικού το έτος 2005), µε εξαίρεση το 

κόστος εργασίας για τις πλατφόρµες σύγκλισης, το οποίο είναι αµελητέο αφού αφορά 

το {…} και {…} του συνολικού κόστους προσωπικού για τα έτη 2009 και 2010 

αντίστοιχα, για την υπηρεσία Cytavision.  
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Σε σχέση µε τα επιµέρους στοιχεία του σταθερού κόστους εργασίας, η Επιτροπή 

παρατηρεί καταρχήν ότι έγινε αποσπασµατική παράθεση τεσσάρων επιµέρους 

στοιχείων κόστους προσωπικού από µέρους του Εµπειρογνώµονα της ΑΤΗΚ Trojan 

Economics. Από τα εν λόγω επιµέρους στοιχεία, τα δύο έχουν θετική συσχέτιση µε 

τον αριθµό συνδροµητών, εν αντιθέσει µε τα όσα υποστηρίζει ο Εµπειρογνώµονας. 

Αυτό  είναι εµφανές από τα παρατεθέντα διαγράµµατα (ανοδική µέση κλίση αφού το 

κόστος προσωπικού το έτος 2013 είναι µεγαλύτερο από το κόστος προσωπικού το 

έτος 2005), το ένα είναι µηδενικό κατά τα έτη 2009 και 2010 (όπως επίσης και κατά 

τα επόµενα έτη 2011-2013) ενώ το τελευταίο  είναι αµελητέο αφού αφορά το {…} του 

συνολικού κόστους προσωπικού για τα έτη 2009 και 2010 αντίστοιχα, για την 

υπηρεσία Cytavision (κατά τα επόµενα έτη 2011-2013 είναι µηδενικό). 

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η ανάλυση της συσχέτισης 

του αριθµού των συνδροµητών µε το κόστος προσωπικού για την κάθε υπηρεσία για 

µικρή χρονική περίοδο (όπως για παράδειγµα 1 έτος) δεν παρουσιάζουν 

αντιπροσωπευτική εικόνα. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας έγινε µακροχρόνια 

ανάλυση ώστε να φανεί η ξεκάθαρη τάση της συσχέτισης µεταξύ της αύξησης των 

συνδροµητών και της αύξησης απασχόλησης του προσωπικού για την εν λόγω 

υπηρεσία καταδεικνύοντας ότι το κόστος προσωπικού είναι µεταβλητό. 

Από όσα έχουν παρατεθεί, η Επιτροπή σηµειώνει ότι φαίνεται ότι την περίοδο από το 

2005 µέχρι το 2010, η µέση ετήσια αύξηση του συνολικού κόστους προσωπικού της 

ΑΤΗΚ ήταν ύψους {…} σε σύγκριση µε τις µέσες ετήσιες αυξήσεις ύψους {…} και {…} 

στις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision αντίστοιχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

το προσωπικό της ΑΤΗΚ απασχολήθηκε για περισσότερο χρόνο (εργατοώρες) σε 

εργασίες που αφορούσαν τις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, εις βάρος άλλων 

υπηρεσιών της ΑΤΗΚ στις οποίες απασχολήθηκαν λιγότερο χρόνο ή που 

απορρόφησαν µικρότερο ποσοστό αύξησης του συνολικού κόστους προσωπικού 

της. Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση όλων των πιο πάνω, απορρίπτει τις θέσεις 

της ΑΤΗΚ καθώς και των Εµπειρογνωµόνων της Trojan και KPMG.  

Η Επιτροπή, ακολούθως εξέτασε τη µεθοδολογία που υποστηρίχτηκε από τους 

Εµπειρογνώµονες της ΑΤΗΚ, κ.κ. KPMG για σκοπούς υπολογισµού του σταθερού 

κόστους. Μετά από ενδελεχή µελέτη αυτών παρατηρεί ότι υπάρχουν τρεις 

µεθοδολογίες. Με βάση την πρώτη µεθοδολογία, η διαφορά του συνολικού εργατικού 

κόστους δύο ετών θεωρείται ως µεταβλητό κόστος της τελευταίας εκ των δύο 

χρονιών (Βλ. σελ. 6 θέσεις KPMG), ενώ µε την δεύτερη µεθοδολογία ως µεταβλητό 

κόστος της µιας χρονιάς λογίζεται το άθροισµα του µεταβλητού εργατικού κόστους 
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που υπολογίστηκε µε βάση τη πρώτη µεθοδολογία για όλες τις χρονιές µέχρι την 

σχετική χρονιά (Βλέπε σελ. 6 των θέσεων της KMPG). Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η 

πρώτη µέθοδος στην πραγµατικότητα θεωρεί ότι όλο το εργατικό κόστος της 

προηγούµενης περιόδου ήταν σταθερό κόστος, µε αποτέλεσµα η πρώτη µέθοδος να 

υπερεκτιµά στο µέγιστο το σταθερό εργατικό κόστος. Για παράδειγµα, η πρώτη 

µέθοδος για το έτος 2010, από τα {…} έδωσε εκτίµηση σταθερού κόστους, της τάξης 

του {…}), το οποίο αντιπροσωπεύει το {…} του συνολικού εργατικού κόστους. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης δεν θεωρεί ορθό να γίνει 

χρήση της πρώτης µεθόδου και συνακόλουθα την απορρίπτει. 

Η δεύτερη µέθοδος µπορεί να θεωρείται πιο ορθολογική από την πρώτη αφού στην 

περίπτωση που το κόστος προσωπικού αυξάνεται πάντα διαχρονικά, το σταθερό 

κόστος ορίζεται ως το συνολικό κόστος προσωπικού της πρώτης περιόδου (η οποία 

δεν θα έχει καθόλου µεταβλητό κόστος προσωπικού). Για παράδειγµα, το σταθερό 

κόστος για το 2008, 2009 και 2010 είναι το ίδιο και ανέρχεται στα {…}. Εποµένως την 

πρώτη χρονιά, κατά την οποία δεν θα υπάρχουν προηγούµενες περιόδοι, το 

συνολικό κόστος προσωπικού θα ανέρχεται σε {…}, το µεταβλητό κόστος θα είναι 

µηδενικό και το σταθερό κόστος θα είναι και πάλι το ίδιο {…}). Το γεγονός ότι η 

µέθοδος αυτή εκτιµά το σταθερό κόστος ως το συνολικό κόστος προσωπικού της 

πρώτης χρονιάς, προβληµατίζει την Επιτροπή διότι το πρώτο έτος η ΑΤΗΚ ξεκίνησε 

µε ένα Χ αριθµό συνδροµητών. Εάν ξεκινούσε µε ένα Χ/2 αριθµό συνδροµητών το 

σταθερό κόστος θα ήταν σαφώς µικρότερο, ενώ εάν ξεκινούσε µε ένα 2Χ αριθµό 

συνδροµητών το σταθερό κόστος θα ήταν σαφώς µεγαλύτερο. Με βάση τα πιο 

πάνω, παρόλο που µπορεί η δεύτερη µέθοδος να φαίνεται πιο ορθολογική σε σχέση 

µε την πρώτη µέθοδο επειδή δεν καταλήγει σε υπολογισµό του σταθερού κόστους, 

π.χ. στο {…}% του συνολικού εργατικού κόστους, εντούτοις έχει άλλες αδυναµίες, 

όπως το να υπολογίζει ίδιο σταθερό εργατικό κόστος για όλες τις χρονιές και το 

οποίο είναι στην πραγµατικότητα το συνολικό εργατικό κόστος της πρώτης χρονιάς. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης δεν θεωρεί ορθό να 

γίνει χρήση της δεύτερης µεθόδου και συνακόλουθα την απορρίπτει. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η τρίτη µέθοδος (Μεθοδολογία ελάχιστων τετραγώνων) 

συσχετίζει το κόστος του εργατικού δυναµικού µε τον αριθµό των συνδροµητών και 

µε βάση τη διαθέσιµη πληροφόρηση υπολογίζει το σταθερό κόστος εάν οι 

συνδροµητές ήταν µηδέν. Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι η µέθοδος αυτή δίνει 

καλύτερες εκτιµήσεις όταν υπάρχουν περισσότερες παρατηρήσεις. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι παρατηρήσεις είναι ο αριθµός των ετών ο οποίος είναι λιγότερος των 
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δέκα ετών. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση της υπηρεσίας Cytavision, οι 

παρατηρήσεις είναι έξι, δηλαδή οι έξι χρονιές από το 2005 µέχρι το 2010. Επιπλέον, 

η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η µεθοδολογία βασίζεται στην υπόθεση ότι για όλα τα έτη 

ο κάθε συνδροµητής επηρεάζει το ίδιο το συνολικό εργατικό κόστος. Για παράδειγµα, 

στην περίπτωση της υπηρεσίας Cytavision, η ύπαρξη ενός επιπρόσθετου 

συνδροµητή το 2010 εκτιµάται ότι θα άλλαζε το συνολικό κόστος προσωπικού κατά 

{…}. Το ίδιο ισχύει και για το 2005. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η µέθοδος 

είναι ορθότερο να χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που µια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται µόνο σε ένα τοµέα και εποµένως θα δικαιολογούνταν τα σταθερά 

κόστη. Αντιθέτως, επιχειρήσεις, όπως η ΑΤΗΚ, που δραστηριοποιείται σε διάφορους 

τοµείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών παρέχοντας πολλών ειδών υπηρεσιών 

(χονδρικών και λιανικών), θα µπορούσε να µεταφέρει προσωπικό από τον ένα 

τοµέα/τµήµα στον άλλο, µε αποτέλεσµα να είναι εφικτό ακόµα και ο τερµατισµός µιας 

δραστηριότητας µε την πλήρη µεταφορά του προσωπικού σε ένα άλλο τοµέα.  

Τέλος, η Επιτροπή, δεν µπορεί να µην παρατηρήσει ότι η µελέτη και µεθοδολογία της 

KMPG έρχεται σε αντίθεση µε τα όσα υποστηρίζονται από τον Εµπειρογνώµονα της 

ΑΤΗΚ, Trojan Economics. Αυτό γιατί η KMPG στην ανάλυση της αποδέχεται ότι το 

κόστος προσωπικού σχετίζεται µε τον αριθµό των συνδροµητών θετικά για όλες τις 

χρονιές (βλέπε πιο πάνω παράγραφο σε σχέση µε την τρίτη Μεθοδολογία Ελάχιστων 

Τετραγώνων), όπου το µοντέλο κατασκευάζεται έτσι ώστε ένας επιπρόσθετος 

συνδροµητής οποιασδήποτε χρονιάς να επηρεάζει το συνολικό κόστος προσωπικού 

κατά ένα σταθερό ποσό (π.χ. στην προηγούµενη παράγραφο για το ποσό των {…}) 

ενώ η Trojan Economics στην Έκθεσή της στην παράγραφο 27 αναφέρει κατά λέξη 

ότι: “Επίσης, εάν το σκεπτικό για την επαναταξινόµηση του κόστους εργασίας της 

ΑΤΗΚ ήταν η θετική συσχέτιση µε τον αριθµό των συνδροµητών π.χ. στην υπηρεσία 

Cytavision, τότε δε δικαιολογείται η επαναταξινόµηση για το έτος 2006, καθώς όπως 

αποδεικνύεται πιο πάνω για το εν λόγω έτος δεν υφίσταται θετική συσχέτιση”. Το 

γεγονός ότι η KPMG χρησιµοποίησε µία µέθοδο για υπολογισµό του σταθερού 

κόστους που λαµβάνει υπόψη θετική σχέση του κόστους εργασίας και του αριθµού 

των συνδροµητών για το έτος 2006, ξενίζει την Επιτροπή, αφού ο άλλος 

Εµπειρογνώµονας της ΑΤΗΚ υποστηρίζει ότι υπάρχει αρνητική σχέση.  

Η Επιτροπή για όλους τους λόγους που εκτίθενται, απορρίπτει τις θέσεις της ΑΤΗΚ 

και έχοντας υπόψη ότι η ΑΤΗΚ αποτελεί µια «µεγάλη επιχείρηση» η οποία 

δραστηριοποιείται σε πολλούς τοµείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καταλήγει ότι 
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η µέθοδος του Oi ήταν πιο κατάλληλη για τον υπολογισµό µη µηδενικών σταθερών 

κόστων προσωπικού. 

Η Επιτροπή από όσα έχουν παρατεθεί, διαπιστώνει ότι το κόστος προσωπικού που 

κατανέµεται στις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, έχει άµεση θετική σχέση µε 

τον αριθµό των συνδροµητών που εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

∆ηλαδή, όσο αυξάνονται οι συνδροµητές των εν λόγω υπηρεσιών, τόσο αυξάνονται 

οι ώρες του προσωπικού που απασχολείται µε τις υπηρεσίες αυτές καθώς επίσης και 

το κόστος προσωπικού που κατανέµεται σε αυτές τις υπηρεσίες. 

Ως εκ τούτου, και στη βάση των όσων έχουν αναλυθεί, και έχοντας υπόψη ότι ως 

µεταβλητό κόστος ορίζεται το κόστος το οποίο καταβάλλεται µε βάση την 

παραγόµενη ποσότητα η Επιτροπή κρίνει ότι για σκοπούς ανάλυσης των 

αποτελεσµάτων των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision, η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιήθηκε από µέρους της ΑΤΗΚ για το καταµερισµό του εργατικού κόστους 

σε σταθερό και σε µεταβλητό κόστος δεν συνάδει µε την οικονοµική βιβλιογραφία, ως 

αυτή έχει αναλυθεί, αλλά ούτε δικαιολογείται µε βάση τα στοιχεία που 

προσκοµίστηκαν από µέρους της ΑΤΗΚ.  

Περαιτέρω, για όλους τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω, και υπό το φως των 

νέων δεδοµένων που είναι στη διάθεσή της αλλά και των υπό αξιολόγηση στοιχείων, 

η Επιτροπή κρίνει ορθό για σκοπούς πλήρους διερεύνησης της παρούσας 

καταγγελίας και εφαρµογής των κανόνων του ανταγωνισµού, όπως στην παρούσα 

υπόθεση διαφοροποιήσει τη µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη απόφασή της µε. 

αρ. 58/2012143 και θεωρήσει µέρος του κόστους προσωπικού (λειτουργικό κόστος, µε 

εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), ως µεταβλητό. 

8.8.2.1.2 Εξέταση αποτελεσµάτων της Υπηρεσιών DSL Access και 

Cytavision 

Συνακόλουθα, και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε τις 

περαιτέρω αναλύσεις των σεναρίων κοστολόγησης για τα έτη 2009 και 2010 που 

έγιναν, για τις υπηρεσίες DSL Access και Cytavision, µε βάση τις επιπρόσθετες 

πληροφορίες που παραχωρήθηκαν από την ΑΤΗΚ µετά από σχετικά ερωτήµατα της 

Υπηρεσίας κατά την προκαταρκτική έρευνα. 

                                                             

143 Βλέπε Απόφαση 58/2012, Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ. για 
παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008 (αρ. φακ. 11.17.36/2005) ηµεροµηνίας 10/12/2012 
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Η Επιτροπή επεσήµανε ότι στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης έγιναν οι ακόλουθες 

αναλύσεις, µε βάση την µεθοδολογία του Μέσου Μεταβλητού / Μέσου Αποφεύξιµου 

Κόστους (ΜΜΚ / ΜΑΚ) και του Μέσου Συνολικού Κόστους (ΜΣΚ), όπως 

τροποποιήθηκαν µε τον επανακαταµερισµό µέρους του κόστους προσωπικού 

(λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), από 

σταθερό σε µεταβλητό κόστος: 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access. 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision. 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision. 

8.8.2.1.2.1 Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο συνολικό κόστος της 

υπηρεσίας DSL Access 

Η Επιτροπή σηµείωσε εκ νέου ότι σε σχέση µε την ανάλυση αυτή, η ATHK παράθεσε 

ανάλυση της υπηρεσίας DSL Access µε βάση την µεθοδολογία του µέσου 

αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο µεταβλητό κόστος) και του µέσου συνολικού 

κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010. Αυτές οι 

οικονοµικές καταστάσεις δηµιουργήθηκαν εκτός του κοστολογικού συστήµατος της 

ΑΤΗΚ για σκοπούς της παρούσας καταγγελίας και συµφωνούν µε το κοστολογικό 

σύστηµα της ΑΤΗΚ.  

Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκε επανακαταµερισµός µέρους του κόστους 

προσωπικού  που είχε ταξινοµηθεί σαν σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, µε 

εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), σε µεταβλητό κόστος. Η Επιτροπή 

σηµείωσε ότι το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντικό προσωπικό 

και τη γραµµατεία (υπεύθυνοι για τη διοίκηση-διεύθυνση της ΑΤΗΚ και των 

υπηρεσιών που προσφέρει) ενώ το λειτουργικό προσωπικό αποτελείται από 

τεχνικούς, τηλεφωνητές κ.ά. (υπεύθυνοι για την τεχνική και άλλη υποστήριξη της 

ΑΤΗΚ και των υπηρεσιών που προσφέρει). 

Επισηµαίνεται ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της τιµολόγησης της υπηρεσίας DSL 

Access της ΑΤΗΚ για τα έτη 2009 και 2010, και των τιµών που χρέωνε η ΑΤΗΚ για 

τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τα εν λόγω έτη, η Επιτροπή βασίστηκε στη σύγκριση 
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µέσης τιµής και τελών µε το µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και το µέσο 

µηνιαίο συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access. Όπως σηµειώθηκε από την 

Επιτροπή βάσει της ενδεδειγµένης µεθοδολογίας σύγκρισης τελών µε το µέσο 

σταθερό και µέσο µεταβλητό κόστος θα πρέπει να αναλυθούν τα κόστη αυτά και οι 

τιµές τους µε βάση το κάθε πακέτο και το κάθε είδος της κάθε υπηρεσίας που 

πρόσφερε η ΑΤΗΚ, καθότι τα αποτελέσµατα πιθανόν να αυξοµειώνονται ανά πακέτο, 

εντούτοις αυτά δεν ήταν διαθέσιµα από µέρους της ΑΤΗΚ.144 

Η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω τον Πίνακα 32 στον οποίο φαίνεται ο 

επανακαταµερισµός µέρους του κόστους προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν 

σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και 

εκπαίδευσης), σε µεταβλητό κόστος: 

 

                                                             
144 Η Επιτροπή επεσήµανε ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκε από την ΑΤΗΚ να 
παραθέσει περαιτέρω ανάλυση του κόστους µε βάση το πακέτο και είδος της κάθε υπηρεσίας DSL 
Access που προσέφερε η ΑΤΗΚ για τα έτη 2009 και 2010, αλλά η ΑΤΗΚ ανάφερε στην επιστολή της µε 
ηµεροµηνία 12 Μαρτίου 2014 ότι δεν είναι δυνατή η ανάλυση για κάθε πακέτο που πρόσφερε για τους 
ακόλουθους λόγους: Σύµφωνα µε την ΑΤΗΚ το σύστηµα κοστολόγησης της ΑΤΗΚ περιλαµβάνει 
στοιχεία κόστους που αφορούν την υπηρεσία Cytavision και DSL Access συνολικά. ∆εν γίνονται 
κατανοµές κόστους ανά πακέτο ή προσφερόµενο προϊόν και δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει αφού 
υπάρχουν πολλές διαβαθµίσεις προϊόντων µε βάση την ταχύτητα και ως εκ τούτου ο διαχωρισµός 
κόστους ανά πακέτο/προσφερόµενου προϊόντος δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί αφού θα επηρεασθεί 
αρνητικά το επίπεδο της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων για υπηρεσίες/διευκολύνσεις που είναι 
ιδιαίτερα µικρές σε όγκο, λαµβάνοντας υπόψη τα πολλά επίπεδα, καθώς και την πολυπλοκότητα των 
κατανοµών. Πιο συγκριµένα θα παρουσιάζονται αλλοπρόσαλλα και ανοµοιογενή τέλη όπου προϊόντα µε 
µεγαλύτερη χωρητικότητα/ταχύτητα είχαν χαµηλότερο κόστος από προϊόντα µε µικρότερη 
χωρητικότητα/ταχύτητα. Σηµειώνεται ότι η ίδια αρχή ισχύει και σε αριθµό άλλων υπηρεσιών όπως το 
διαδίκτυο και οι µισθωµένες γραµµές. 
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Επισηµαίνεται ότι το λειτουργικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access διαχωρίστηκε 

από την ΑΤΗΚ για την πιο πάνω ανάλυση στις κατηγορίες µεταβλητό/αποφεύξιµο 

κόστος, σταθερό κόστος και µικτό κόστος ως ακολούθως: 

Α) Σταθερό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Χειρισµός παραπόνων, ∆ιαφηµίσεις 

στον χρυσό οδηγό, ∆ιαχείριση παροχής και εγκατάστασης, Χειρισµός αιτήσεων,    

Υποστήριξη επιχειρηµατικών πελατών, Έλεγχος και επιδιόρθωση βλαβών, Στοιχεία 

δικτύου – Εξοπλισµός BRAS, ∆ίκτυο ΑΤΜ, Στοιχεία µετάδοσης, IP Network, 

Πλατφόρµες σύγκλισης, Άλλα έξοδα – Έξοδα διαχείρισης προϊόντος, Disposal of 

Assets, Άλλα έξοδα, Έξοδα που αφορούν ρυθµιστικά θέµατα, Πρόβλεψη επισφαλών 

χρεωστών, ∆ιοικητικά έξοδα.                             

Β) Μεταβλητό κόστος: Στοιχεία δικτύου – Τερµατικά ADSL, Εξοπλισµός i-choice,    

Άλλα έξοδα – Ειδική άδεια που πληρώθηκε στη ρυθµιστική αρχή, Προµήθεια 

µεταπωλητών 

 Γ) Μικτό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Παροχή πληροφοριών και κέντρο 

εξυπηρέτησης, Τιµολόγηση (περιλαµβάνει ταχυδροµικά και εκτυπωτικά), Στοιχεία 

δικτύου – Εξοπλισµός DSLAM, Άλλα έξοδα – ∆ιαφηµίσεις 

Η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω τον Πίνακα 33 στον οποίο φαίνεται ο 

επανακαταµερισµός µέρους του κόστους προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν 

σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και 

εκπαίδευσης): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Σύγκριση εσόδων/τιµολόγησης µε µεταβλητό κόστος και συνολικό κόστος της 

υπηρεσίας DSL Access για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 

   

DSL Access   

 2009 2010 

 € € 

   

Έσοδα (Ε) {…} {…} 

   

Μεταβλητό κόστος (ΜΚ) {…} {…} 
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Σταθερό κόστος (ΣΤ)  {…} {…} 

   

Συνολικό κόστος (ΣΚ) {…} {…} 

   

 Αρ. 

συνδροµη

τών 

Αρ. 

συνδροµη

τών 

   

Μέσος όρος συνδροµητών (Σ) {…} {…} 

   

 €/ 

συνδροµη

τή 

€/ 

συνδροµη

τή 

   

Μέση µηνιαία λιανική τιµολόγηση (Τ)/ Μέσο µηνιαίο έσοδο = 

Ε/Σ/12 

{…} {…} 

Μέσο µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ-ΜΑΚ) = ΜΚ/Σ/12  {…} {…} 

Μέσο συνολικό κόστος (MΣΚ) = ΣΚ/Σ/12 {…} {…} 

   

Τιµή (MΤ) Vs Κόστος MΤ > ΜΣΚ MΤ > ΜΣΚ 

   

Σηµειώσεις   

Τα πιο πάνω αποτελέσµατα είναι µε βάση το κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ, {…} 

 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει των υπολογισµών αυτών, όπως φαίνεται 

αναλυτικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ 36 πιο πάνω, διαπιστώνεται ότι το µέσο µηνιαίο 

συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL Access 

υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος για τα έτη 2009 και 2010. 

Σχετικά, η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω τη Γραφική Παράσταση 4 η οποία αφορά 

τον ΠΙΝΑΚΑ 33 και παρουσιάζει το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή, το 

µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος 

ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL Access για τα έτη 2009 και 2010, καθώς και το 

µέσο ετήσιο αριθµό συνδροµητών: 
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Ως εκ τούτου, και στη βάση των ανωτέρω στοιχείων και δεδοµένων, η Επιτροπή 

οµόφωνα διαπιστώνει ότι δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του 

Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ σε σχέση µε τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην 

αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης.  

8.8.2.1.2.2 Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος 

και µέσο συνολικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision 

H ATHK παράθεσε ανάλυση της υπηρεσίας Cytavision µε βάση τη µεθοδολογία του 

µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο µεταβλητό κόστος) και του µέσου 

συνολικού κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010. 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δηµιουργήθηκαν εκτός του κοστολογικού 

συστήµατος της ΑΤΗΚ για σκοπούς της παρούσας καταγγελίας και συµφωνούν µε το 

κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ. Η Επιτροπή σηµειώνει τον επανακαταµερισµό 

µέρους του κόστους προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν σταθερό κόστος 

(λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), σε 

µεταβλητό κόστος. Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντικό 

προσωπικό και τη γραµµατεία (υπεύθυνοι για τη διοίκηση-διεύθυνση της ΑΤΗΚ και 
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των υπηρεσιών που προσφέρει), ενώ το λειτουργικό προσωπικό αποτελείται από 

τεχνικούς, τηλεφωνητές κ.ά. (υπεύθυνοι για την τεχνική και άλλη υποστήριξη της 

ΑΤΗΚ και των υπηρεσιών που προσφέρει).  

Η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης της τιµολόγησης της υπηρεσίας Cytavision 

της ΑΤΗΚ για τα έτη 2009 και 2010, και των τιµών που χρέωνε η ΑΤΗΚ για τις εν 

λόγω υπηρεσίες κατά τα εν λόγω έτη, βασίστηκε στη σύγκριση µέσης τιµής και τελών 

µε το µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και το µέσο µηνιαίο συνολικό 

κόστος της υπηρεσίας Cytavision. Σηµειώνεται ότι βάσει της ενδεδειγµένης 

µεθοδολογίας σύγκρισης τελών µε το µέσο σταθερό και µέσο µεταβλητό κόστος θα 

πρέπει να αναλυθούν τα κόστη αυτά και οι τιµές τους µε βάση το κάθε πακέτο και το 

κάθε είδος της κάθε υπηρεσίας που πρόσφερε η ΑΤΗΚ, καθότι τα αποτελέσµατα 

πιθανόν να αυξοµειώνονται ανά πακέτο, εντούτοις αυτά δεν ήταν διαθέσιµα από 

µέρους της ΑΤΗΚ145. 

Η Επιτροπή σηµειώνει πιο κάτω στον Πίνακα 34 τον επανακαταµερισµό µέρους του 

κόστους προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, 

µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), σε µεταβλητό κόστος: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

∆ιοικητικό και Λειτουργικό κόστος προσωπικού για τα έτη 2009 και 2010, για την 

υπηρεσία Cytavision 

 2009 2010 

 € € 

∆ιοικητικό κόστος προσωπικού {…} {…} 

Λειτουργικό κόστος προσωπικού {…} {…} 

Σύνολο κόστους προσωπικού {…} {…} 

   

                                                             
145 Η Επιτροπή επεσήµανε ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκε από την ΑΤΗΚ να 
παραθέσει περαιτέρω ανάλυση του κόστους µε βάση το πακέτο και είδος της κάθε υπηρεσίας DSL 
Access που προσέφερε η ΑΤΗΚ για τα έτη 2009 και 2010, αλλά η ΑΤΗΚ ανάφερε στην επιστολή της µε 
ηµεροµηνία 12 Μαρτίου 2014 ότι δεν είναι δυνατή η ανάλυση για κάθε πακέτο που πρόσφερε για τους 
ακόλουθους λόγους: Σύµφωνα µε την ΑΤΗΚ το σύστηµα κοστολόγησης της ΑΤΗΚ περιλαµβάνει 
στοιχεία κόστους που αφορούν την υπηρεσία Cytavision και DSL Access συνολικά. ∆εν γίνονται 
κατανοµές κόστους ανά πακέτο ή προσφερόµενο προϊόν και δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει αφού 
υπάρχουν πολλές διαβαθµίσεις προϊόντων µε βάση την ταχύτητα και ως εκ τούτου ο διαχωρισµός 
κόστους ανά πακέτο/προσφερόµενου προϊόντος δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστεί αφού θα επηρεασθεί 
αρνητικά το επίπεδο της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων για υπηρεσίες/διευκολύνσεις που είναι 
ιδιαίτερα µικρές σε όγκο, λαµβάνοντας υπόψη τα πολλά επίπεδα, καθώς και την πολυπλοκότητα των 
κατανοµών. Πιο συγκριµένα θα παρουσιάζονται αλλοπρόσαλλα και ανοµοιογενή τέλη όπου προϊόντα µε 
µεγαλύτερη χωρητικότητα/ταχύτητα είχαν χαµηλότερο κόστος από προϊόντα µε µικρότερη 
χωρητικότητα/ταχύτητα. Σηµειώνεται ότι η ίδια αρχή ισχύει και σε αριθµό άλλων υπηρεσιών όπως το 
διαδίκτυο και οι µισθωµένες γραµµές. 
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Επαναταξινόµηση µέρος {…} κόστους που είχε 

ταξινοµηθεί σαν σταθερό κόστος από την ΑΤΗΚ, σε 

µεταβλητό κόστος 

{…} {…} 

   

Άλλα έξοδα προσωπικού* (συµπεριλαµβάνεται στο 

{…} κόστος προσωπικού) 

{…} {…} 

   

*{…} 

   

Σηµειώσεις   

{…} 

Επισηµαίνεται ότι, το λειτουργικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision διαχωρίστηκε 

από την ΑΤΗΚ για τη πιο πάνω ανάλυση στις κατηγορίες µεταβλητό/αποφεύξιµο 

κόστος, σταθερό κόστος και µικτό κόστος ως ακολούθως: 

Α) Σταθερό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Χειρισµός παραπόνων, ∆ιαφηµίσεις 

στον χρυσό οδηγό, ∆ιαχείριση παροχής και εγκατάστασης, Χειρισµός αιτήσεων, 

Υποστήριξη επιχειρηµατικών πελατών, Έλεγχος και επιδιόρθωση βλαβών, Στοιχεία 

δικτύου – Εξοπλισµός BRAS, ∆ίκτυο ΑΤΜ, Στοιχεία µετάδοσης, IP Network, 

Πλατφόρµες σύγκλισης, Άλλα έξοδα – Έξοδα διαχείρισης προϊόντος, Disposal of 

Assets, Άλλα έξοδα, Έξοδα που αφορούν ρυθµιστικά θέµατα, Πρόβλεψη επισφαλών 

χρεωστών, ∆ιοικητικά έξοδα.  

Β) Μεταβλητό κόστος: Στοιχεία δικτύου – Τερµατικά ADSL, Εξοπλισµός i-choice, 

Άλλα έξοδα – Ειδική άδεια που πληρώθηκε στη ρυθµιστική αρχή, Προµήθεια 

µεταπωλητών. 

Γ) Μικτό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Παροχή πληροφοριών και κέντρο 

εξυπηρέτησης, Τιµολόγηση (περιλαµβάνει ταχυδροµικά και εκτυπωτικά), Στοιχεία 

δικτύου – Εξοπλισµός DSLAM, Άλλα έξοδα – ∆ιαφηµίσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 

Σύγκριση εσόδων/τιµολόγησης µε µεταβλητό κόστος και συνολικό κόστος της 
υπηρεσίας Cytavision για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 

Cytavision   

 2009 2010 

 € € 

Έσοδα (Ε) {…} {…} 
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Μεταβλητό κόστος (ΜΚ) {…} {…} 
Σταθερό κόστος (ΣΤ)  {…} {…} 

   
Συνολικό κόστος (ΣΚ) {…} {…} 

 Αρ. συνδροµητών Αρ. συνδροµητών 

   
Μέσος όρος συνδροµητών (Σ) {…} {…} 

   
 €/ συνδροµητή €/ συνδροµητή 

   
Μέση µηνιαία λιανική τιµολόγηση (Τ)/ Μέσο 
µηνιαίο έσοδο = Ε/Σ/12 

{…} {…} 

Μέσο µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ-ΜΑΚ) = ΜΚ/Σ/12  {…} {…} 
Μέσο συνολικό κόστος (MΣΚ) = ΣΚ/Σ/12 {…} {…} 

   
Τιµή (MΤ) Vs Κόστος ΜΤ < ΜΜΚ 

MΤ < ΜΣΚ 
ΜΤ < ΜΜΚ 
MΤ < ΜΣΚ 

   
Σηµειώσεις   
{…} 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει των υπολογισµών αυτών, όπως διαφαίνεται 

αναλυτικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ 35, το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά 

συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision δεν υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος, για τα έτη 2009 και 2010. 

Σχετικά η Επιτροπή παραθέτει τη Γραφική Παράσταση 5 η οποία αφορά τον 

ΠΙΝΑΚΑ 35 και η οποία παρουσιάζει το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή, το 

µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος, το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος ανά 

συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision καθώς και το µέσο ετήσιο αριθµό 

συνδροµητών για τα έτη 2009 και 2010. 
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Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σύµφωνα µε την πάγια ενωσιακή νοµολογία, στην 

περίπτωση εξέτασης ληστρικής τιµολόγησης όταν τα αποτελέσµατα της έρευνας 

δεικνύουν ότι η τιµή του προσφερόµενου προϊόντος ή υπηρεσιών είναι κατώτερη από 

το µέσο µεταβλητό κόστος, τότε αυτή η πρακτική θεωρείται per se παράβαση των 

κανόνων του δικαίου του ανταγωνισµού. Επαναλαµβάνεται ότι το σκεπτικό της 

θεωρίας αυτής στηρίζεται στο γεγονός, ότι εάν και εφόσον τέτοιες τιµολογιακές 

πρακτικές, συνοδεύονται και µε χρονική διάρκεια, τότε µε µαθηµατική ακρίβεια, 

µακροπρόθεσµα, µια επιχείρηση θα αντιµετωπίσει τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες 

µε αποτέλεσµα να χρεοκοπήσει. Συνεπώς, δεν υπάρχει οικονοµική λογική για µια 

δεσπόζουσα επιχείρηση να πωλεί κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος (below 

average variable cost), εκτός από το να έχει στόχο να εξοβελίσει τους ανταγωνιστές 

της, ή να τους δηµιουργήσει τέτοια προβλήµατα που έστω και εάν καταφέρουν να 

παραµείνουν στην αγορά, να µην µπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο σε αυτήν, µε 

αποτέλεσµα να εξασθενήσουν οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισµού στη σχετική 

αγορά.  

Στη βάση των αναλύσεων και αξιολόγησης των ενώπιον της στοιχείων, η Επιτροπή 

οµόφωνα διαπιστώνει ότι το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά 
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συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision δεν υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος, για τα έτη 2009 και 2010. 

8.8.2.1.2.3 Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο συνολικό κόστος της 

υπηρεσίας DSL Access και Cytavision 

H εταιρεία Primetel µε την παρούσα καταγγελία της πρόβαλε ισχυρισµούς ως προς 

το αθέµιτο των τιµών όταν οι υπηρεσίες Cytavision και DSL Access προσφέρονται 

µαζί. Υπό το φως του εν λόγω ισχυρισµού, η Επιτροπή εξέτασε και αξιολόγησε 

ανάλυση των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2009 και 2010 µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία που της 

παράθεσε η ΑΤΗΚ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία που παράθεσε 

η ΑΤΗΚ δηµιουργήθηκαν εκτός του κοστολογικού της συστήµατος για σκοπούς της 

εν λόγω καταγγελίας για ληστρική τιµολόγηση και συµφωνούν µε το κοστολογικό 

σύστηµα της ΑΤΗΚ.  

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ και ο Εµπειρογνώµονας Trojan Economics παρατηρεί ότι η 

µεθοδολογία που έχει εφαρµοστεί εµπεριέχει διπλούς υπολογισµούς στοιχείων 

κόστους τα οποία αφορούν πρωτίστως σε δαπάνες σχετιζόµενες µε τον αναγκαίο 

τεχνολογικό εξοπλισµό και την εγκατάσταση αυτού (και ως εκ τούτου, διπλούς 

υπολογισµούς δαπανών που αφορούν µέρος του εργατικού κόστους όπως 

εργατοώρες εγκατάστασης εξοπλισµού). 

Σε σχέση µε τις πιο πάνω αναφορές, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η µεθοδολογία του 

υπολογισµού της µέσης τιµής (έσοδο ανά συνδροµητή) και του µέσου κόστους ανά 

συνδροµητή για το συζευγµένο προϊόν Cytavision και DSL Access που 

χρησιµοποιήθηκε έχει προωθηθεί και χρησιµοποιηθεί από την ίδια την ΑΤΗΚ, µέσω 

των εµπειρογνωµόνων – συµβούλων της  κ.κ. KPMG Limited στο πλαίσιο εξέτασης 

της υπόθεσης  για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση ΕΠΑ 58/2012. Ως εκ τούτου, όχι 

µόνο η ΑΤΗΚ δεν είχε διατυπώσει τη διαφωνία της στο παρελθόν σε σχέση µε τη 

µεθοδολογία και τον τρόπο υπολογισµού αλλά ήταν µία µεθοδολογία και τρόπος 

υπολογισµών που προώθησε και εφάρµοσε η ίδια για σκοπούς εφαρµογής του 

δικαίου του ανταγωνισµού σε προγενέστερη ενώπιον της Επιτροπής υπόθεσης για 

την οποία εκδόθηκε σχετική απόφαση.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η 

ΑΤΗΚ ερωτήθηκε κατά πόσο «οι αναλύσεις των µεταβλητών και σταθερών κοστών 
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των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision για την περίοδο 2005-2010, λαµβάνουν 

υπόψη τον καταµερισµό του κόστους των στοιχείων κοινής υποδοµής στις δύο 

προαναφερθέντες υπηρεσίες.» Η ΑΤΗΚ µε σχετική επιστολή της ηµεροµηνίας 

24/4/2015 προς την Υπηρεσία της Επιτροπής δήλωσε ότι «Οι αναλύσεις λαµβάνουν 

υπόψη τον καταµερισµό κόστους των στοιχείων κοινής υποδοµής».  

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων 

θεωρεί ότι η θέση της ΑΤΗΚ περί διπλών υπολογισµών στοιχείων κόστους είναι 

ατεκµηρίωτη αφού από τα στοιχεία της έρευνας και σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

προσκοµίστηκαν από την ΑΤΗΚ είναι ξεκάθαρο ότι οι αναλύσεις της λαµβάνουν 

υπόψη τον καταµερισµό κόστους των στοιχείων κοινής υποδοµής. Από την στιγµή 

που έγινε καταµερισµός  του κόστους των στοιχείων κοινής υποδοµής δεν τίθεται 

θέµα διπλών υπολογισµών. Συναφώς, η Επιτροπή δεν µπορεί παρά να απορρίψει τη 

θέση αυτή της ΑΤΗΚ.  

Η Επιτροπή σηµείωσε, εξέτασε και αξιολόγησε τον επανακαταµερισµό µέρους του 

κόστους προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, 

µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), σε µεταβλητό κόστος. Το 

διοικητικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντικό προσωπικό και τη γραµµατεία 

(υπεύθυνοι για τη διοίκηση-διεύθυνση της ΑΤΗΚ και των υπηρεσιών που προσφέρει) 

ενώ το λειτουργικό προσωπικό αποτελείται από τεχνικούς, τηλεφωνητές κ.α. 

(υπεύθυνοι για την τεχνική και άλλη υποστήριξη της ΑΤΗΚ και των υπηρεσιών που 

προσφέρει). 

Η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης της τιµολόγησης της υπηρεσίας DSL Access-

Cytavision, ως συζευγµένο προϊόν της ΑΤΗΚ για τα έτη 2009 και 2010, και των τιµών 

που χρέωνε η ΑΤΗΚ για τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τα εν λόγω έτη, βασίστηκε στη 

σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε το µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος 

και το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access- Cytavision, ως 

συζευγµένο προϊόν. Σηµειώνεται ότι βάσει της ενδεδειγµένης µεθοδολογίας 

σύγκρισης τελών µε το µέσο σταθερό και µέσο µεταβλητό κόστος θα πρέπει να 

αναλυθούν τα κόστη αυτά και οι τιµές τους µε βάση το κάθε πακέτο και το κάθε είδος 

της κάθε υπηρεσίας που πρόσφερε η ΑΤΗΚ, καθότι τα αποτελέσµατα πιθανόν να 

αυξοµειώνονται ανά πακέτο, εντούτοις αυτά δεν ήταν διαθέσιµα από µέρους της 

ΑΤΗΚ. 
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Η Επιτροπή σηµειώνει στον Πίνακα 36 που ακολουθεί την ανάλυση των υπηρεσιών 

DSL Access και Cytavision για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 

µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία που της παράθεσε η ΑΤΗΚ: 

Πίνακας 36 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
Σύγκριση εσόδων/τιµολόγησης µε µεταβλητό κόστος και συνολικό κόστος της 
υπηρεσίας DSL Access και Cytavision για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
και 2010 

DSL Access και Cytavision   
 2009 2010 
 € € 

Έσοδα (Ε) {…} {…} 
Μεταβλητό κόστος (ΜΚ) {…} {…} 
Σταθερό κόστος (ΣΤ)  {…} {…} 

   
Συνολικό κόστος (ΣΚ) {…} {…} 

   
 Αρ. συνδροµητών Αρ. συνδροµητών 

Μέσος όρος συνδροµητών (Σ) {…} {…} 
 €/συνδροµητή €/συνδροµητή 
   

Μέση µηνιαία λιανική τιµολόγηση (Τ)/ 
Μέσο µηνιαίο έσοδο = Ε/Σ/12 

{…} {…} 

Μέσο µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ-ΜΑΚ) = 
ΜΚ/Σ/12  

{…} {…} 

Μέσο συνολικό κόστος (MΣΚ) = 
ΣΚ/Σ/12 

{…} {…} 

   
Τιµή (MΤ) Vs Κόστος MΤ < ΜΣΚ 

MT < ΜΜΚ 
MΤ < ΜΣΚ 
MT < ΜΜΚ 

Σηµειώσεις   
{…} 
Η Επιτροπή επεσήµανε ότι από την οικονοµική ανάλυση που διενεργήθηκε από την 

Υπηρεσία στο πλαίσιο διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας (ΠΙΝΑΚΑΣ 36), το µέσο 

µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL Access και 

Cytavision δεν υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος και ούτε το µέσο 

µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος της εν λόγω υπηρεσίας για τα έτη 2009 και 

2010. 

Σχετικά παρατίθεται η Γραφική Παράσταση 6 η οποία αφορά τον ΠΙΝΑΚΑ 36 και 

παρουσιάζει το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή, το µέσο µηνιαίο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος ανά πελάτη της 

υπηρεσίας Cytavision καθώς και το µέσο µηνιαίο αριθµό συνδροµητών για τα έτη 

2009 και 2010. 
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Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι, σύµφωνα µε την πάγια ενωσιακή νοµολογία, στην 

περίπτωση εξέτασης ληστρικής τιµολόγησης όταν τα αποτελέσµατα της έρευνας 

δεικνύουν ότι η τιµή του προσφερόµενους προϊόντος ή υπηρεσιών είναι κατώτερη 

από το µέσο µεταβλητό κόστος, τότε αυτή η πρακτική θεωρείται per se παράβαση 

των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισµού. Επίσης, επαναλαµβάνεται ότι το 

σκεπτικό της θεωρίας αυτής στηρίζεται στο γεγονός, ότι εάν και εφόσον τέτοιες 

τιµολογιακές πρακτικές, συνοδεύονται και µε χρονική διάρκεια, τότε µε µαθηµατική 

ακρίβεια, µακροπρόθεσµα, µια επιχείρηση θα αντιµετωπίσει τεράστιες οικονοµικές 

δυσκολίες µε αποτέλεσµα να χρεοκοπήσει. Συνεπώς, δεν υπάρχει οικονοµική λογική 

για µια δεσπόζουσα επιχείρηση να πωλεί κάτω από το µέσο µεταβλητό κόστος 

(below average variable cost), εκτός από το να έχει στόχο να εξοβελίσει τους 

ανταγωνιστές της, ή να τους δηµιουργήσει τέτοια προβλήµατα που έστω και εάν 

καταφέρουν να παραµείνουν στην αγορά, να µην µπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο 

σε αυτήν, µε αποτέλεσµα να εξασθενήσουν οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισµού 

στη σχετική αγορά.  
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Η Επιτροπή έχοντας εξετάσει και αξιολογήσει τη σχετική ανάλυση  οµόφωνα 

διαπιστώνει ότι το µέσο µηνιαίο έσοδο των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision 

όταν προσφέρονταν την περίοδο 2009 και 2010 µαζί ήταν κατώτερο από το µέσο 

µεταβλητό κόστος των δύο υπηρεσιών. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι αυτό προκύπτει 

από το γεγονός ότι η υπηρεσία Cytavision είναι ζηµιογόνα, αφού η υπηρεσία DSL 

Access σηµειώνει κέρδη. 

8.8.1.2.4 Σύνοψη αξιολόγησης κοστολογίων και αναλύσεων µετά τον 

επανακαταµερισµό µέρους του κόστους προσωπικού (εργατικό κόστος) από 

σταθερό σε µεταβλητό κόστος 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης εξέτασε και αξιολόγησε 

την τιµολόγηση των υπηρεσιών Cytavision και DSL Access και τα αποτελέσµατα της 

υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας για τα έτη 2009 και 2010, ούτως ώστε να εξετάσει 

κατά πόσο οι τιµές που χρέωνε η ΑΤΗΚ για τις εν λόγω υπηρεσίες πιθανόν να 

συνιστούσαν ληστρική τιµολόγηση στη βάση των σχετικών κανόνων. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι χρησιµοποιήθηκε η κοστολόγηση των υπηρεσιών 

Cytavision και DSL Access, η οποία δηµιουργήθηκε από την ΑΤΗΚ εκτός του 

κοστολογικού της συστήµατος για σκοπούς της εν λόγω καταγγελίας για ληστρική 

τιµολόγηση και η οποία συµφωνεί µε το κοστολογικό της σύστηµα. Η εν λόγω 

κοστολόγηση ετοιµάστηκε µε βάση τη µεθοδολογία σύγκρισης του Μέσου 

Εσόδου/Μέσης Τιµολόγησης µε το Μέσο Μεταβλητό/Μέσο Αποφεύξιµο Κόστος και 

το Μέσο Συνολικό Κόστος. Η ανάλυση των εν λόγω στοιχείων έγινε µετά από τον  

επανακαταµερισµό µέρος του κόστους προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν 

σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και 

εκπαίδευσης, σε µεταβλητό κόστος, στη βάση σχετικής θεωρίας η οποία έχει 

παρατεθεί προγενέστερα. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, σύµφωνα µε τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στη 

βάση του επανακαταµερισµού µέρος του κόστους προσωπικού:  

(α) το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL 

Access υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος για τα έτη 2009 και 2010. 

(β) το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας 

Cytavision δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος και ούτε το µέσο 
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µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος της εν λόγω υπηρεσίας για τα έτη 2009 και 

2010. 

(γ) το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL 

Access και Cytavision δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος και ούτε το 

µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος της εν λόγω υπηρεσίας για τα έτη 2009 

και 2010. 

8.8.2.2 Αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου (ΑΤΗΚ) σχετικά µε τις Υπηρεσίες DSL Access (λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης) και Cytavision (λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης) 

Η Επιτροπή στη συνέχεια προχώρησε στην εξέταση περαιτέρω αναλύσεων στη 

βάση των οικονοµικών στοιχείων ως αυτά δόθηκαν από την ΑΤΗΚ, χωρίς 

επανακαταµερισµό του κόστους προσωπικού, µε σκοπό τη διεξαγωγή πλήρους 

έρευνας και εξέτασης όλων των ενώπιόν της στοιχείων και αναλύσεων, δεδοµένου 

των θέσεων της ΑΤΗΚ καθώς και της µεθοδολογίας που είχε ακολουθηθεί στην 

απόφασή της µε αρ. 58/2012. 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι, στα πλαίσια εξέτασης της παρούσας καταγγελίας και 

τους ισχυρισµούς για ληστρική τιµολόγηση, έγιναν οι ακόλουθες αναλύσεις για τα έτη 

που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010, οι οποίες όλες έγιναν µε βάση την 

µεθοδολογία του Μέσου Μεταβλητού / Μέσου Αποφεύξιµου Κόστους (ΜΜΚ / ΜΑΚ) 

και του Μέσου Συνολικού Κόστους (ΜΣΚ) στη βάση των στοιχείων που απέστειλε η 

ΑΤΗΚ, χωρίς επανακαταµερσιµό του κόστους προσωπικού: 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access. 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision. 

• Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο 

συνολικό κόστος των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision. 
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 8.8.2.2.1 Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο 

κόστος και µέσο συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access 

H Επιτροπή σηµείωσε ότι η ATHK παρέθεσε ανάλυση της υπηρεσίας DSL Access µε 

βάση τη µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο µεταβλητό 

κόστος) και του µέσου συνολικού κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2009 και 2010. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δηµιουργήθηκαν εκτός 

του κοστολογικού συστήµατος της ΑΤΗΚ για σκοπούς της εν λόγω καταγγελίας για 

ληστρική τιµολόγηση και συµφωνούν µε το κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ. 

H Επιτροπή καταγράφει στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί την ανάλυση της υπηρεσίας 

DSL Access µε βάση τη µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο 

µεταβλητό κόστος) και του µέσου συνολικού κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 που παράθεσε η ATHK: 
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Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι το λειτουργικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access 

διαχωρίστηκε από την ΑΤΗΚ για την πιο πάνω ανάλυση στις κατηγορίες 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος, σταθερό κόστος και µικτό κόστος ως ακολούθως: 

Α) Σταθερό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Χειρισµός παραπόνων, ∆ιαφηµίσεις 

στον χρυσό οδηγό, ∆ιαχείριση παροχής και εγκατάστασης, Χειρισµός αιτήσεων, 

Υποστήριξη επιχειρηµατικών πελατών, Έλεγχος και επιδιόρθωση βλαβών, 

Στοιχεία δικτύου – Εξοπλισµός BRAS, ∆ίκτυο ΑΤΜ, Στοιχεία µετάδοσης, IP 

Network,  Πλατφόρµες σύγκλισης, Άλλα έξοδα – Έξοδα διαχείρισης προϊόντος, 

Disposal of Assets, Άλλα έξοδα, Έξοδα που αφορούν ρυθµιστικά θέµατα, 

Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών, ∆ιοικητικά έξοδα.     
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Β) Μεταβλητό κόστος: Στοιχεία δικτύου – Τερµατικά ADSL, Εξοπλισµός i-choice, 

Άλλα έξοδα – Ειδική άδεια που πληρώθηκε στη ρυθµιστική αρχή, Προµήθεια 

µεταπωλητών. 

Γ) Μικτό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Παροχή πληροφοριών και κέντρο 

εξυπηρέτησης, Τιµολόγηση (περιλαµβάνει ταχυδροµικά και εκτυπωτικά), Στοιχεία 

δικτύου – Εξοπλισµός DSLAM, Άλλα έξοδα – ∆ιαφηµίσεις. 

Βάσει των υπολογισµών αυτών, όπως διαφαίνεται αναλυτικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ 26 

που παρατίθεται πιο πάνω, η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει ότι το µέσο µηνιαίο 

συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL Access υπερέβαινε 

το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος για τα έτη 2009 και 2010.  

Συναφώς και στη βάση των διαθέσιµων στοιχείων, η Επιτροπή οµόφωνα καταλήγει 

στο συµπέρασµα ότι δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου 

από µέρους της ΑΤΗΚ καθότι δεν διαπιστώνεται ληστρική τιµολόγηση στην αγορά 

της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης. 

 8.8.2.2.2 Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο µεταβλητό/αποφεύξιµο 

κόστος και µέσο συνολικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision 

H Επιτροπή επεσήµανε ότι η ATHK παράθεσε ανάλυση της υπηρεσίας Cytavision µε 

βάση την µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο µεταβλητό 

κόστος) και του µέσου συνολικού κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2009 και 2010. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δηµιουργήθηκαν εκτός 

του κοστολογικού συστήµατος της ΑΤΗΚ για σκοπούς της παρούσας καταγγελίας για 

ληστρική τιµολόγηση και συµφωνούν µε το κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ. 

Η Επιτροπή στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί καταγράφει την ανάλυση της υπηρεσίας 

Cytavision µε βάση την µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο 

µεταβλητό κόστος) και του µέσου συνολικού κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 

31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 που παράθεσε η ΑΤΗΚ: 
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Η Επιτροπή σηµείωσε ότι το λειτουργικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision 

διαχωρίστηκε από την ΑΤΗΚ για τη πιο πάνω ανάλυση στις κατηγορίες 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος, σταθερό κόστος και µικτό κόστος ως ακολούθως: 

Α) Σταθερό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Χειρισµός παραπόνων, ∆ιαφηµίσεις 

στον χρυσό οδηγό, Παροχή και εγκατάσταση, Χειρισµός αιτήσεων, Υποστήριξη 

επιχειρηµατικών πελατών, Επιδιορθώσεις βλαβών,  Στοιχεία δικτύου – ∆ίκτυο ΑΤΜ, 
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Στοιχεία µετάδοσης, Πλατφόρµες σύγκλισης, Άλλα έξοδα – Έξοδα διαχείρισης 

προϊόντος, Συµβουλευτικές υπηρεσίες, Πρόβλεψη για πεπαλαιωµένα υλικά, Άλλα, 

Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών, ∆ιοικητικά έξοδα, Γενικά έξοδα. 

Β) Μεταβλητό κόστος: Στοιχεία δικτύου – Τερµατικός εξοπλισµός ADSL, Εξοπλισµός 

Cytavision (αποσβέσεις) – Τερµατικός εξοπλισµός  Cytavision set top boxes, Άλλα 

έξοδα – Ειδική άδεια που πληρώθηκε στη ρυθµιστική αρχή. 

Γ) Μικτό κόστος: Εξυπηρέτηση πελατών – Παροχή πληροφοριών και κέντρο 

εξυπηρέτησης Τιµολόγηση, Στοιχεία δικτύου – Εξοπλισµός DSLAM IP Network, 

Περιεχόµενο – Περιεχόµενο Cytavision, Εξοπλισµός Cytavision - αποσβέσεις – 

Application servers, LAN Equipment, Broadcast Equipment, VOD Software, Games 

on Demand Software, Συντήρηση – Application servers, Broadcast Equipment, Άλλα 

έξοδα Cytavision, Άλλα έξοδα – ∆ιαφηµίσεις. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει των υπολογισµών αυτών στη βάση των στοιχείων 

που αποστάληκαν από την ΑΤΗΚ, όπως φαίνεται αναλυτικότερα στον ΠΙΝΑΚΑ 38, 

το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας 

Cytavision υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος αλλά δεν 

υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος της εν λόγω υπηρεσίας για τα έτη 

2009 και 2010. 

Ως έχει αναφερθεί ανωτέρω, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, στην περίπτωση 

εξέτασης ληστρικής τιµολόγησης όταν τα αποτελέσµατα της έρευνας δεικνύουν ότι η 

τιµή είναι ανώτερη από το µέσο µεταβλητό κόστος και κατώτερη από το µέσο 

συνολικό κόστος, τότε πρέπει να θεωρηθεί ως καταχρηστική µόνο όταν µπορεί να 

αποδειχθεί η ύπαρξη σχεδίου εκτόπισης ανταγωνιστή. 

 8.8.2.2.3. Σύγκριση µέσης τιµής και τελών µε µέσο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και µέσο συνολικό κόστος της υπηρεσίας 

DSL Access και Cytavision 

H Επιτροπή σηµειώνει ότι ενόψει του γεγονότος ότι η εταιρεία Primetel στην 

καταγγελία της πρόβαλε ισχυρισµούς ως προς το αθέµιτο των τιµών όταν οι 

υπηρεσίες Cytavision και DSL Access προσφέρονται µαζί, εξέτασε και αξιολόγησε 

ανάλυση των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2009 και 2010 µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία που 

παρέθεσε η ΑΤΗΚ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία που παρέθεσε η 
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ΑΤΗΚ δηµιουργήθηκαν από την ΑΤΗΚ εκτός του κοστολογικού της συστήµατος για 

σκοπούς της εν λόγω καταγγελίας για ληστρική τιµολόγηση και συµφωνούν µε το 

κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ. 

Όπως αναφέρθηκε, o δικηγόρος της ΑΤΗΚ στις θέσεις του παρατήρησε ότι η 

Επιτροπή εξέτασε το συζευγµένο προϊόν της Cytavision και DSL Access χωρίς να 

σχολιάσει το γεγονός ότι δεν έχει ορίσει διακριτή σχετική αγορά για το εν λόγω 

συζευγµένο προϊόν. Η Επιτροπή αφού µελέτησε ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν 

από το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, οµόφωνα κρίνει ότι ο ορισµός ενός πακέτου ως η 

σχετική αγορά δεν είναι απαραίτητη και δεν υποστηρίζεται από την ενωσιακή 

νοµολογία.  

Η Επιτροπή στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί καταγράφει την ανάλυση των υπηρεσιών 

DSL Access και Cytavision για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 

µε τις οικονοµικές καταστάσεις και τα στοιχεία που παράθεσε η ΑΤΗΚ: 

Πίνακας 39 

Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου   

Σύγκριση εσόδων/τιµολόγησης µε µεταβλητό κόστος και  

 συνολικό κόστος της υπηρεσίας DSL Access και Cytavision 

Για τα έτη που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 

DSL Access και Cytavision   

 2009 2010 

 € € 

Έσοδα (Ε) {…} {…} 

   

Μεταβλητό κόστος (ΜΚ) {…} {…} 

Σταθερό κόστος (ΣΤ)  {…} {…} 

   

Συνολικό κόστος (ΣΚ) {…} {…} 

   

 Αρ. 

συνδροµητών 

Αρ. συνδροµητών 

   

Μέσος όρος συνδροµητών (Σ) {…} {…} 

   

 €/συνδροµητή €/συνδροµητή 
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Μέση µηνιαία λιανική τιµολόγηση 

(Τ)/ Μέσο µηνιαίο έσοδο = Ε/Σ/12 

{…} {…} 

Μέσο µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ-

ΜΑΚ) = ΜΚ/Σ/12  

{…} {…} 

Μέσο συνολικό κόστος (ΜΣΚ) = 

ΣΚ/Σ/12 

{…} {…} 

   

Τιµή (MΤ) Vs Κόστος ΜΜΚ < MΤ < 

ΜΣΚ 

ΜΜΚ < MΤ < ΜΣΚ 

   

   

Σηµειώσεις   

{…} 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει των υπολογισµών αυτών, όπως προκύπτει από τον 

ΠΙΝΑΚΑ 39, το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της 

υπηρεσίας DSL Access και Cytavision υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος αλλά δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο 

κόστος ανά συνδροµητή της εν λόγω υπηρεσίας για τα έτη 2009 και 2010.  

Στη βάση της σχετικής ανάλυσης και αξιολόγησης η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το 

µέσο µηνιαίο έσοδο των υπηρεσιών DSL Access και Cytavision όταν προσφέρονταν 

µαζί ήταν άνω του µέσου µεταβλητού κόστους αλλά κάτω του µέσου συνολικού 

κόστους. Αυτό φαίνεται ότι προκύπτει από το γεγονός ότι η υπηρεσία Cytavision είναι 

ζηµιογόνα, αφού η υπηρεσία DSL Access σηµειώνει κέρδη. 

8.8.2.2.4 Σύνοψη αξιολόγησης κοστολογίων και αναλύσεων τα οποία 

παρατέθηκαν από την ΑΤΗΚ 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, σύµφωνα µε τις αναλύσεις που έγιναν στη βάση µόνο των 

στοιχείων που παρέθεσε η ΑΤΗΚ (χωρίς επαναταξινόµηση):  

(α) το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL 

Access υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος για τα έτη 2009 και 2010. 

(β) το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας 

Cytavision υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος αλλά δεν 
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υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος ανά συνδροµητή της εν λόγω 

υπηρεσίας για τα έτη 2009 και 2010.. 

(γ) το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας DSL 

Access και Cytavision  υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος 

αλλά δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο κόστος ανά συνδροµητή της εν 

λόγω υπηρεσίας για τα έτη 2009 και 2010.  

8.8.2.2.5. Πρόθεση εκτοπισµού ανταγωνιστών 

Ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ αναφέρει ότι τα εσωτερικά έγγραφα της ΑΤΗΚ δεν κάνουν 

αναφορά σε πρόθεση εξοβελισµού των ανταγωνιστών της. Αντίθετα, γίνεται αναφορά 

σε δηµιουργία νέων τιµολογιακών πακέτων ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις 

προτιµήσεις των καταναλωτών/πελατών αλλά και προκειµένου να συγκρατηθεί η 

πελατεία της ΑΤΗΚ.  

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ, η Primetel δεν ήταν ο 

στενότερος ανταγωνιστής της ΑΤΗΚ, ενώ η Cablenet κατά την κρίσιµη περίοδο 

κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τα µερίδια αγοράς της. Εποµένως, εάν όντως 

εφαρµοζόταν ληστρική τιµολόγηση, τότε θα ανεµένετο τα µερίδια αγοράς των πιο 

στενών ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ, π.χ. Nova, Cablenet, να επηρεάζονταν 

περισσότερο από αυτά της Primetel. Τα πραγµατικά εµπειρικά δεδοµένα δεν 

συνηγορούν σε κάτι τέτοιο. 

Επίσης, σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή παρά το γεγονός ότι 

αναγνωρίζει τη θετική επίδραση της ποιότητας του περιεχοµένου στον αριθµό των 

συνδροµητών, φαίνεται να µη λαµβάνει υπόψη της ότι η αύξηση της πελατείας της 

ΑΤΗΚ προήλθε πρωτίστως από το επίπεδο της ποιότητας των προσφερόµενων 

υπηρεσιών της παρά από την ελκυστική τιµή του προϊόντος της. Σηµειώνει επίσης ότι 

η συνδροµητική βάση της υπηρεσίας Cytavision της ΑΤΗΚ έχει αυξηθεί διαχρονικά 

λόγω κυρίως της µεγέθυνσης της σχετικής αγοράς συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Από το εσωτερικό έγγραφο της ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας 1/7/2010, ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ 

αναφέρει ότι προκύπτει πως οι προτεινόµενες τιµές για τα πακέτα triple play της 

ΑΤΗΚ παραµένουν υψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών της. Επίσης, τονίζεται 

από το δικηγόρο της ΑΤΗΚ ότι δεν υπάρχει κανένα τεκµήριο αναφορικά µε την 

ύπαρξη πρόθεσης εξόντωσης των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ από τη σχετική αγορά 

της λιανικής σταθερής ευρυζωνικής στο διαδίκτυο και/ή το συζευγµένο προϊόν 
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Cytavision και DSL Access. Όσον αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση το τεκµήριο 

στο οποίο αναφέρεται η Επιτροπή φέρει ηµεροµηνία 1/10/2010 και δεν υπάρχουν 

τεκµήρια για την περίοδο πριν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

Περαιτέρω, υπάρχουν στοιχεία σύµφωνα µε το δικηγόρο της ΑΤΗΚ τα οποία δεν 

είναι συνεπή µε πρακτική ληστρικής τιµολόγησης. Συγκεκριµένα, το γεγονός ότι η 

αύξηση των συνδροµητών της Cytavision κατά τα έτη 2009-2010 συνοδεύτηκε από 

αύξηση και όχι µείωση των εσόδων της ΑΤΗΚ και το µέσο έσοδο ανά συνδροµητή 

αυξήθηκε το 2010. Επίσης, το περιθώριο κέρδους της ΑΤΗΚ την περίοδο 2009-2010 

βελτιώθηκε και το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου µειώθηκε σηµαντικά το έτος 

2009 σε σχέση µε το 2008. Όσον αφορά τους ανταγωνιστές της ΑΤΗΚ, το µερίδιο 

αγοράς της Cablenet αυξήθηκε και η δηµιουργία νέων πακέτων από την ΑΤΗΚ είχε 

καθολική και όχι επιλεκτική εφαρµογή. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε από την ΑΤΗΚ (χωρίς επαναταξινόµηση 

κόστους στη βάση της ανάλυσης που ετοιµάστηκε από την Υπηρεσία) για την 

υπηρεσία Cytavision και τις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο 

προϊόν (εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο) για σκοπούς της παρούσας 

καταγγελίας, προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο υπερέβαινε το µέσο µεταβλητό 

κόστος αλλά όχι το µέσο συνολικό κόστος κατά τα έτη 2009-2010.  

Σύµφωνα, όµως µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε από την Υπηρεσία  για την 

υπηρεσία Cytavision και τις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο 

προϊόν (εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο), προκύπτει ότι το µέσο συνολικό 

έσοδο δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό κόστος αλλά ούτε και το µέσο µεταβλητό 

κόστος κατά τα έτη 2009-2010 και ως εκ τούτου στη βάση της νοµολογίας του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου θεωρείται ως ληστρική τιµολόγηση και per se παράβαση 

της νοµοθεσίας.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση και για σκοπούς πλήρους εξέτασης της παρούσας 

καταγγελίας, η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο υφίστατο εκ µέρους της 

ΑΤΗΚ και οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισµού των ανταγωνιστών της, λαµβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι στη βάση της ανάλυσης την οποία υποστηρίζει η ΑΤΗΚ, 

προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο υπερέβαινε το µέσο µεταβλητό κόστος αλλά 

όχι το µέσο συνολικό κόστος κατά τα έτη 2009-2010. Επισηµαίνεται ότι στο παρόν 

κεφάλαιο η αξιολόγηση γίνεται µε τα στοιχεία της ΑΤΗΚ και όχι στη βάση της 

επαναταξινόµησης του κόστους. 
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Ως έχει αναφερθεί, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία, στην περίπτωση εξέτασης 

επιθετικής τιµολόγησης όταν τα αποτελέσµατα της έρευνας δεικνύουν ότι η τιµή είναι 

ανώτερη από το µέσο µεταβλητό κόστος και κατώτερη από το µέσο συνολικό κόστος, 

τότε πρέπει να θεωρηθεί ως καταχρηστική µόνο όταν µπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη 

σχεδίου εκτόπισης ενός ανταγωνιστή.  

Η φρασεολογία σε εσωτερικά έγγραφα και εκτιµήσεις στελεχών µίας επιχείρησης η 

οποία εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου εκτόπισης των ανταγωνιστών 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επίσης, η πρόθεση εκτόπισης ανταγωνιστών δύναται 

να θεµελιώνεται και από στοιχεία που αφορούν πράξεις της επιχείρησης όπως το 

εύρος της υποτιµολόγησης, η επιλεκτικότητα στη στόχευση πελατείας των 

ανταγωνιστών, η εξέλιξη στα µερίδια αγοράς κλπ.146 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκαν 

στοιχεία που αφορούσαν και τα έτη 2005-2008 για να διαφανεί κατά πόσο η 

τιµολόγηση της υπηρεσίας Cytavision αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου σχεδίου 

εκτοπισµού των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το εύρος της 

ληστρικής τιµολόγησης. H ATHK παράθεσε ανάλυση της υπηρεσίας Cytavision µε 

βάση τη µεθοδολογία του µέσου αποφεύξιµου κόστους – ΜΑΚ (µέσο µεταβλητό 

κόστος) και του µέσου συνολικού κόστους ΜΣΚ για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010. Αυτές οι οικονοµικές 

καταστάσεις ετοιµάστηκαν εκτός του κοστολογικού συστήµατος της ΑΤΗΚ για 

σκοπούς της εν λόγω καταγγελίας για ληστρική τιµολόγηση και συµφωνούν µε το 

κοστολογικό σύστηµα της ΑΤΗΚ. 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι το λειτουργικό κόστος της υπηρεσίας Cytavision 

διαχωρίστηκε από την ΑΤΗΚ για τη πιο πάνω ανάλυση στις κατηγορίες 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος, σταθερό κόστος και µικτό κόστος όπως επεξηγήθηκε 

και πιο πάνω. Βάσει των υπολογισµών αυτών το µέσο µηνιαίο συνολικό 

έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision δεν υπερέβαινε το 

µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος για τα έτη 2005 και 2006, ενώ για τα έτη 

2007, 2008, 2009 και 2010 το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά 

συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision υπερέβαινε το µέσο µηνιαίο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος αλλά δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό µηνιαίο 

κόστος της εν λόγω υπηρεσίας. 

                                                             
146 ∆.Ν. Τζουγανάτος, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού (2013), Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ.659. 
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Η Επιτροπή παραθέτει πιο κάτω σχετική γραφική παράσταση 7 η οποία 

παρουσιάζει το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή, το µέσο µηνιαίο 

µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος και το µέσο µηνιαίο συνολικό κόστος ανά συνδροµητή 

της υπηρεσίας Cytavision για τα έτη από 2005 µέχρι το έτος 2010. 

 

Σε σχέση µε τα πιο πάνω αποτελέσµατα, η Επιτροπή επισηµαίνει την απόφασή της 

µε αρ.58/2012 όπου κατέληξε ότι υπήρξε παράβαση του Νόµου 13(Ι)/2008 από την 

ΑΤΗΚ, η οποία συνίστατο στην επιβολή αθέµιτων λιανικών τιµών σε ό,τι αφορά τα 

τρία τιµολογιακά πακέτων προσφορών της: (i) i-choice, (ii) miVιsion και (iii) miVision 

και i-choice, ήτοι την εφαρµογή ληστρικής τιµολόγησης. Συγκεκριµένα, και αναφορικά 

µε τη Cytavision η Επιτροπή κατέληξε ότι υπήρξε επιβολή αθέµιτων λιανικών τιµών 

για την υπηρεσία miVision για τα έτη 2004, 2005 και 2006 καθότι αυτές ήταν κάτω 

του µέσου µεταβλητού κόστους και τα έτη 2007 και 2008, ήταν άνω του µέσου 

µεταβλητού κόστους, και κάτω του συνολικού κόστους και διαπιστώθηκε πρόθεση 

εξοβελισµού του ανταγωνισµού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που 
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ετοιµάστηκαν από το Γενικό ∆ιευθυντή της ΑΤΗΚ ή/και τα αρµόδια Τµήµατα της 

ΑΤΗΚ και τα οποία τέθηκαν υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για σκοπούς λήψης 

αποφάσεων σε ότι αφορά την προώθηση της υπηρεσίας. Επίσης, η Επιτροπή 

κατέληξε ότι υπήρξε επιβολή αθέµιτων λιανικών τιµών για την υπηρεσία miVision και 

i-choice µαζί για τα έτη 2004 και 2005, καθότι αυτές ήταν κάτω του µέσου µεταβλητού 

κόστους και τα έτη 2006, 2007 και 2008, ήταν άνω του µέσου µεταβλητού κόστους, 

και κάτω του συνολικού κόστους και διαπιστώθηκε πρόθεση εξοβελισµού του 

ανταγωνισµού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που ετοιµάστηκαν είτε από το 

Γενικό ∆ιευθυντή της ΑΤΗΚ, ή/και τα αρµόδια Τµήµατα της ΑΤΗΚ και τα οποία 

τέθηκαν υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για σκοπούς λήψης αποφάσεων σε ότι 

αφορά την προώθηση της υπηρεσίας. 

Έχοντας υπόψη ότι το µεταβλητό κόστος ορίζεται το κόστος το οποίο καταβάλλεται 

µε βάση την παραγόµενη ποσότητα, η Επιτροπή όπως προαναφέρθηκε έκρινε όπως 

για σκοπούς ανάλυσης των αποτελεσµάτων των υπηρεσιών DSL Access και 

Cytavision, επανακαταµεριστεί µέρος του κόστους προσωπικού (λειτουργικό κόστος, 

µε εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης) από σταθερό σε µεταβλητό 

κόστος. Συνακόλουθα, πραγµατοποιήθηκε επανακαταµερισµός µέρους του κόστους 

προσωπικού που είχε ταξινοµηθεί σαν σταθερό κόστος (λειτουργικό κόστος, µε 

εξαίρεση τα έξοδα πρόσληψης και εκπαίδευσης), σε µεταβλητό κόστος, ο οποίος 

παρουσιάζεται κατωτέρω (Γραφική Παράσταση 8):  
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει των πιο πάνω υπολογισµών, όπως φαίνεται 

αναλυτικότερα στη Γραφική Παράσταση 8, προκύπτει ότι το µέσο µηνιαίο συνολικό 

έσοδο/λιανική τιµή ανά συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision δεν υπερέβαινε το 

µέσο µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2009 και 

2010, ενώ για το έτος 2008 το µέσο µηνιαίο συνολικό έσοδο/λιανική τιµή ανά 

συνδροµητή της υπηρεσίας Cytavision υπερέβαινε οριακά (κατά €0.30) το µέσο 

µηνιαίο µεταβλητό/αποφεύξιµο κόστος αλλά δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό 

µηνιαίο κόστος της εν λόγω υπηρεσίας. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το 2010 ήταν καλά γνωστό στην ΑΤΗΚ το γεγονός ότι 

πραγµατοποιούσε ζηµιές από τη δραστηριοποίησή της στη συνδροµητική 

τηλεόραση. Συγκεκριµένα σε σχετικό Μνηµόνιο ηµεροµηνίας 2 Ιουλίου 2010 το οποίο 

υπογράφεται από το ∆ιευθυντή ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ σηµειώνεται ότι: 

«Στόχος των τιµολογιακών πακέτων είναι τόσο η ικανοποίηση των εξειδικευµένων 

αναγκών των πελατών, αλλά κυρίως  η υπηρεσία µέσω του Βασικού Πακέτου να 

καταστεί «commodity» για αύξηση της διείσδυσης αλλά και της συγκράτησης. Η 

κερδοφορία της υπηρεσίας προβλέπεται να αρχίσει το 2015 µε πελατολόγιο της τάξης 

περίπου των 95.000. […] Επίσης, αναπτύχθηκε επιπρόσθετο σενάριο χρηµατοροών 

το οποίο λαµβάνει υπόψη µόνο τα κόστη που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την 

υπηρεσία (avoidable cost). Τα αποτελέσµατα προβλέπουν ότι η επιτυχία της 
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υπηρεσίας θα αρχίσει το 2013 µε πελατολόγιο {…}»147 (Η υπογράµµιση είναι της 

Επιτροπής) 

Οι εν λόγω θέσεις επαναλαµβάνονται και σε άλλο σχετικό έγγραφο ηµεροµηνίας 1 

Ιουλίου 2010 προς τον Ανώτερο ∆ιευθυντή Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ µε θέµα 

∆ηµιουργία τιµολογιακών πακέτων της υπηρεσίας Cytavision». Στο εν λόγω έγγραφο 

αναφέρεται επίσης ότι: «Τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα αυτής της ενέργειας, έτσι 

ώστε το προϊόν µε το βασικό πακέτο να καταστεί «commodity», αποσκοπούν στην 

αύξηση νέων πελατών, σε σηµαντική µείωση της αποσκίρτησης πελατών από τη 

Cytavision προς τον ανταγωνισµό και στη συγκράτηση πελατών της υπηρεσίας DSL 

Access.». Στο εν λόγω έγγραφο καταγράφεται ότι τα κύρια συµπεράσµατα από την 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης είναι, µεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να βελτιωθεί 

η τιµολογιακή πολιτική µέσω πακετοποίησης για µεγιστοποίηση της συγκράτησης 

υφιστάµενων και της προσέλκυσης νέων πελατών που είναι ευαίσθητοι στην τιµή ενώ 

στο κεφάλαιο «Μεσοπρόθεσµη στρατηγική» αναφέρεται ότι οι κυριότερες ενέργειες 

που αφορούν αυτή είναι, µεταξύ άλλων η «Μείωση αποσκίρτησης πελατών προς 

τους ανταγωνιστές Triple Play» και η «Βελτίωση του ρυθµού απόκτησης νέων 

πελατών». 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η στρατηγική της ATHK σε ό,τι αφορά τη διείσδυση στην 

αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης φαίνεται να έχει πετύχει ως ένα βαθµό εφόσον η 

ΑΤΗΚ πήρε πλέον το προβάδισµα. Συγκεκριµένα, κατά τα έτη 2009-2010 κατείχε 

µερίδιο αγοράς της τάξης του (40-50%]. Επισηµαίνεται ότι το µερίδιο αγοράς της 

τάξης του (10-20%] της Cablenet για τα ίδια έτη δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη ως 

αντιπροσωπευτικό της δύναµης της εν λόγω εταιρείας στην αγορά συνδροµητικής 

τηλεόρασης δεδοµένου ότι οι υπηρεσίες της εν λόγω εταιρείας προσφέρονταν στο 

κοινό µε τέτοιο τρόπο που ήταν υποχρεωµένο να εγγράφεται και στις υπηρεσίες 

συνδροµητικής τηλεόρασης σε περίπτωση που επιθυµούσε καλωδιακές υπηρεσίες. 

Ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ ουσιαστικά ανταγωνίζετο στο επίπεδο της συνδροµητικής σε 

µεγαλύτερο βαθµό µε τις Primetel, Nova και LTV οι οποίες ανταγωνίζονταν επίσης 

και στο προηγούµενο στάδιο απόκτησης δικαιωµάτων για συνδροµητική τηλεόραση. 

Και οι τρεις αυτές επιχειρήσεις κατείχαν περί το (10-20%] της αγοράς η κάθε µία. Ως 

εκ τούτου, η εξέλιξη των µεριδίων αγοράς δεικνύει ότι µε τη ληστρική τιµολόγηση των 

υπηρεσιών της, η ΑΤΗΚ κατάφερε να αυξήσει τη συνδροµητική της βάση σε ό,τι 

αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση και να ξεπεράσει παραδοσιακούς παίκτες της 

                                                             
147 Η εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε σε «Μέλη ΣΓ∆, Γραµµατέα &∆ιευθυντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών» 
και αφορούσε την εισαγωγή δύο τιµολογιακών πακέτων (Βασικό €11,50 και Full €23). 
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αγοράς όπως η LTV. Σχετικός είναι ο πιο κάτω πίνακας στον οποίο καταγράφεται ο 

αριθµός συνδροµητών για κάθε πλατφόρµα από το 2006 ως και το 2010. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40꞉ Συνδροµητές ανά πλατφόρµα τα έτη 2004-2010 

  Cablenet ΑΤΗΚ Athina /other Primetel LTV Multichoice 

2004 [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] (80-90%] 

2005 [0-10%] (20-30%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] (70-80%] 

2006 [0-10%] (10-20%] [0-10%] [0-10%] (40-50%] (30-40%] 

2007 [0-10%] (30-40%] [0-10%] [0-10%] (30-40%] (20-30%] 

2008 [0-10%] (30-40%] [0-10%] (10-20%] (20-30%] (10-20%] 

2009 [0-10%] (40-50%] [0-10%] (10-20%] (10-20%] (10-20%] 

2010 (10-20%] (40-50%] [0-10%] (10-20%] (10-20%] (10-20%] 

Αναφορικά µε τις θέσεις της ΑΤΗΚ σε σχέση µε την Cablenet, η Επιτροπή δεν µπορεί 

παρά στη βάση των πραγµατικών περιστατικών αλλά και στη βάση της 

διαφοροποίησης της δραστηριοποίησης της Cablenet στην αγορά, να απορρίψει τον 

ισχυρισµό ότι η Cablenet αποτελούσε έναν από τον πιο στενούς ανταγωνιστές της 

ATHK κατά τον ουσιώδη χρόνο. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η Cablenet κατά τον 

ουσιώδη χρόνο δραστηριοποιείτο στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης 

παρέχοντας αυτό το προϊόν είτε ως πακέτο είτε µόνο του. Ως εκ τούτου, οι 

συνδροµητές της Cablenet που είχαν ευρυζωνικές ή τηλεφωνικές υπηρεσίες 

λάµβαναν αυτόµατα την υπηρεσία της αναλογικής τηλεόρασης, χωρίς απαραίτητα να 

επιθυµούν να πληρώνουν για να τη λαµβάνουν. Η διαφοροποίηση στην αγορά 

επιβεβαιώνεται από τις θέσεις της Cablenet σύµφωνα µε την οποία: «{…}».Επίσης, η 

ίδια η ΑΤΗΚ στο εσωτερικό σηµείωµα ηµεροµηνίας 1/7/2010 επισηµαίνει «Το 

περιεχόµενο της Cytavision και Primetel είναι πιο πλήρες από αυτό της Cablenet»148 

ενώ προχωρά στη διαµόρφωση βασικού πακέτου του οποίου τα ελεύθερα κανάλια 

υπερβαίνουν µόνο κατά 3 αυτά της Cablenet. Ως εκ τούτου, η διαφοροποίηση της 

Cablenet στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης και στον τρόπο προσφοράς της 

στον καταναλωτή δεικνύουν ότι η Cablenet δεν ήταν από τους πιο στενούς 

ανταγωνιστές της ΑΤΗΚ στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Συνεπώς, οι 

                                                             
148 Επισηµαίνεται ότι το περιεχόµενο της συνδροµητικής τηλεόρασης της Cablenet κατά τα υπό εξέταση 
έτη αφορούσε µόνο θεµατικά κανάλια και όχι περιεχόµενο υψηλής στάθµης. 
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αλλαγές στα µερίδια αγοράς της Cablenet στην αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης 

ουσιαστικά αφορούσαν κατά την πλειοψηφία τους τη δραστηριοποίησή της σε 

αγορές επιπρόσθετες αυτές της συνδροµητικής τηλεόρασης και όχι την αγορά 

συνδροµητικής τηλεόρασης αυτήν καθεαυτή. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή επισηµαίνει τα µερίδια αγοράς των 

ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ, οι οποίοι παρείχαν πιο πλήρες περιεχόµενο από αυτό της 

Cablenet όπως η Primetel, η οποία παρείχε και άλλες υπηρεσίες αλλά και οι LTV και 

Multichoice οι οποίες παρείχαν µόνο συνδροµητική τηλεόραση.  Σχετικά είναι ο πιο 

κάτω πίνακας και γραφική παράσταση, στα οποία φαίνεται η µείωση των µεριδίων 

αγοράς των υπόλοιπων παικτών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά, πλην της 

Cablenet: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41꞉ Συνδροµητές ανά πλατφόρµα τα έτη 2004-2010 

 

 
Cablenet ΑΤΗΚ 

Athina 
/other 

Primetel LTV Multichoice 
ΣΥΝΟΛΟ 

συνδροµητών 

2004 [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] (80-90%] {...} 

2005 [0-10%] (20-30%] [0-10%] [0-10%] [0-10%] (70-80%] 
{...} 

2006 [0-10%] (10-20%] [0-10%] [0-10%] (40-50%] (30-40%] 
{...} 

2007 [0-10%] (30-40%] [0-10%] [0-10%] (30-40%] (20-30%] 
{...} 

2008 [0-10%] (30-40%] [0-10%] (10-20%] (20-30%] (10-20%] 
{...} 

2009 [0-10%] (40-50%] [0-10%] (10-20%] (10-20%] (10-20%] 
{...} 

2010 (10-20%] (40-50%] [0-10%] (10-20%] (10-20%] (10-20%] 
{...} 

Επιπρόσθετα από τους πιο πάνω πίνακες φαίνεται ότι παραδοσιακοί πάρoχοι 

συνδροµητικής τηλεόρασης όπως πχ. η LTV και η Nova (Multichoice) χάνουν 

σταθερά από τα µερίδια αγοράς τους σε αντίθεση µε την ΑΤΗΚ της οποίας τα µερίδια 

αγοράς αυξάνονται σταθερά. Επιπρόσθετα φαίνεται επίσης ότι κατά τον ουσιώδη 

χρόνο, η Primetel είχε επίσης πτώση στο µερίδιο αγοράς της. Επίσης σηµειώνεται ότι 

κατά το έτος 2009 υπήρξε µείωση του µεγέθους της αγοράς της συνδροµητικής 

τηλεόρασης, ενώ όλοι οι σηµαντικοί παίκτες παρέµειναν στην αγορά, ενώ κατά το 

ίδιο έτος υπήρξε αύξηση των µεριδίων αγοράς της ΑΤΗΚ. 
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Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ ήταν σε θέση να επιβιώνει µε τις ζηµιές 

που είχε κάθε έτος, ενώ συνέχιζε να ξοδεύει µεγάλα ποσά και να ανταγωνίζεται και 

στην απόκτηση περιεχοµένου µε την καταβολή µεγάλων ποσών.  

Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί και η οικονοµική ευρωστία της ΑΤΗΚ κατά τα έτη 

2009-2010149, που απ’ ότι δεικνύουν τα συλλεχθέντα στοιχεία και αναλύσεις 

επέτρεπε στην ΑΤΗΚ να πωλεί κάτω του µέσου συνολικού κόστους την υπηρεσία 

Cytavision και το συζευγµένο προϊόν Cytavision-DSL Access για τα έτη 2009-2010. 

Επιπλέον, η Επιτροπή σηµειώνει και την προηγούµενη απόφαση της µε αριθµό 

58/2012 και τίτλο Καταγγελία της εταιρείας Primetel Co Ltd εναντίον της Α.ΤΗ.Κ. για 

παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου 13(Ι)/2008 (αρ. φακ. 11.17.36/2005), που δείχνει 

ότι η ΑΤΗΚ είναι σε θέση να πωλεί κάτω του κόστους και να αντιµετωπίζει ζηµιές 

εκατοµµυρίων για αριθµό ετών. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι η ΑΤΗΚ συνέχιζε για περίοδο περίπου 7 ετών τη 

ληστρική τιµολόγηση, αυξάνοντας τα µερίδια αγοράς της και τον αριθµό 

συνδροµητών της σε ό,τι αφορά την υπηρεσία Cytavision και το συζευγµένο προϊόν 

Cytavision και DSL Access. Επισηµαίνεται ότι η ληστρική τιµολόγηση στο επίπεδο 

της αγοράς συνδροµητικής τηλεόρασης και η αύξηση της βάσης συνδροµητών της 

ΑΤΗΚ, ενδεχοµένως να είχε αντίκτυπο και στην προηγούµενη αγορά του 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης, εφόσον απ’ ότι προκύπτει, ο πάροχος που έχει 

µεγάλη βάση συνδροµητών στο επίπεδο της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης 

είναι σε καλύτερη θέση διαπραγµάτευσης σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης (συµπεριλαµβανοµένων και των καναλιών υψηλής θεαµατικότητας) από 

αυτόν που δεν έχει αυτό το προτέρηµα/ προβάδισµα.   

Στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν υπάρχει 

αντικειµενική δικαιολόγηση για τη συνέχιση της δραστηριοποίησης της ΑΤΗΚ µε αυτό 

τον τρόπο. Επίσης, σηµειώνεται ότι δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε αιτιολόγηση σε 

εµπορικό επίπεδο αυτής της συµπεριφοράς και στρατηγικής. Ουσιαστικά, φαίνεται 

ότι η ΑΤΗΚ συνέχιζε να δραστηριοποιείται στην αγορά έχοντας υποστεί ζηµιές 

εκατοµµυρίων κατά τα έτη δραστηριοποίησής της ενώ, βασιζόµενη στην οικονοµική 

ευρωστία της και στις ‘βαθιές τσέπες’ (deep pockets) συνέχιζε να δραστηριοποιείται. 

Ως εκ τούτου, η µόνη δικαιολόγηση αυτής της στρατηγικής όπου η ΑΤΗΚ συνέχιζε να 

                                                             
149 Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΤΗΚ µπορούν να αναβρεθούν στο διαδίκτυο. Για το 2009:   
https://www.cyta.com.cy/ mp/informational/cyta_htmlPages/media_center/annualreports/docs/Financial_ 
Report_2009_el.pdf, και για το 2010: https ://www.cyta.com.cy/mp/informational/cyta_htmlPages/media_ 
center/annualreports/docs/Financial_Report_2010_el.pdf 
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δραστηριοποιείται µε αυτό τον τρόπο είναι η εκτόπιση των ανταγωνιστών αυτής και η 

κυριάρχηση της στις αγορές διαδικτύου και συνδροµητικής τηλεόρασης. Εξάλλου, ως 

προκύπτει και από τις έρευνες και τα εσωτερικά σηµειώµατα της, η ΑΤΗΚ 

προσπαθούσε να αυξήσει τους συνδροµητές της στη συνδροµητική τηλεόραση και 

να συγκρατήσει τους συνδροµητές της στις υπηρεσίες διαδικτύου, δεικνύοντας ότι 

έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει τους πελάτες ανταγωνιστών. Εξάλλου πρέπει να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που απέστειλε η ίδια η ΑΤΗΚ, για την 

προσφορά που εξήγγειλε για την περίοδο {...} έγινε η υπόθεση από την ίδια ότι για 

τους πελάτες που πήραν την προσφορά «{...}». Σχετικό επί τούτου είναι το γεγονός 

ότι το µεγαλύτερο µέρος της συνδροµητικής βάσης της ΑΤΗΚ σε ό,τι αφορά τη 

συνδροµητική τηλεόραση αποτελούσαν επίσης συνδροµητές της στο προϊόν DSL 

Access, ως δεικνύεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 42 

2009 2010 

Αρ. 

Συνδροµητ

ών ΑΤΗΚ 

του 

Πακέτου 

DSL 

Access και 

Cytavision 

Συνδροµητ

ές Πακέτου 

vs συνολο 

συνδροµητ

ών 

Cytavision   

Συνδροµητ

ές Πακέτου 

vs συνολο 

συνδροµητ

ών DSL 

Access    

Αρ. 

Συνδροµητ

ών ΑΤΗΚ 

του 

Πακέτου 

DSL 

Access και 

Cytavision 

Συνδροµητ

ές Πακέτου 

vs 

Cytavision   

Συνδροµητ

ές Πακέτου 

vs συνολο 

συνδροµητ

ών DSL 

Access    

{...} {...} 

{...}% 

{...}  

{...}% 

{...} {...} 

{...}% 

{...} 

{...}% 

Επιπρόσθετα στο εσωτερικό σηµείωµα της ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας 1/7/2010, αφού 

καταγράφετο ότι µεταξύ των κύριων ενεργειών που αφορούσαν την µεσοπρόθεσµη 

στρατηγική ήταν η «Μείωση αποσκίρτησης προς τους ανταγωνιστές Triple Play» στη 

συνέχεια στο Παράρτηµα IV καταγράφετο ότι οι στοχευόµενες πελατοψηφίδες 

αφορούσαν {...} πελάτες του ανταγωνισµού ({...}%),{...}πελάτες DSL χωρίς 

συνδροµητική τηλεόραση ({...}%) και {...} πελάτες χωρίς DSL και συνδροµητική 

τηλεόραση ({...}%). Επισηµαίνεται επίσης ότι στα Παραρτήµατα ΙΙΙ, V, VI του 

σηµειώµατος της ΑΤΗΚ καταγράφονται οι επιχειρήσεις που η ΑΤΗΚ θεωρεί ως 

ανταγωνιστές στην παροχή Triple Play οι οποίες είναι η Primetel και η Cablenet, ενώ 
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για την Cablenet καταγράφεται «Το περιεχόµενο της Cytavision και Primetel είναι πιο 

πλήρες από αυτό της Cablenet». 

Η Επιτροπή στο σηµείο αυτό υπογραµµίζει πως κρίνει σηµαντική και την έκταση της 

ληστρικής τιµολόγησης. Συγκεκριµένα, από την ανάλυση που έχει προηγηθεί 

προκύπτει ότι για τα έτη 2009-2010, η ΑΤΗΚ πωλούσε κάτω από το µέσο συνολικό 

κόστος της τόσο την υπηρεσία Cytavision, όσο και το συζευγµένο προϊόν Cytavision 

και DSL Access. Ως φαίνεται και από το εσωτερικό έγγραφο της ATHK το οποίο 

ετοιµάστηκε για τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Cytavision ηµεροµηνίας 2 

Ιουλίου 2010, η υπηρεσία Cytavision αναµενόταν να αρχίσει να είναι κερδοφόρα το 

{…}». Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ ήταν {…}. Η ΑΤΗΚ µε την στρατηγική της 

αυτή είχε ως στόχο να εδραιωθεί στην αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, και να εκτοπίσει από την αγορά ανταγωνιστές της, οι οποίοι δεν έχουν 

ενδεχοµένως την απαιτούµενη οικονοµική ευρωστία για να αντιµετωπίσουν µία τέτοια 

στρατηγική, αφού σύµφωνα µε τις δικές της προβλέψεις για να καταστεί κερδοφόρα 

το 2015 θα έπρεπε να έχει {…} συνδροµητές, ως η ίδια ανέφερε σε σχετικό της 

έγγραφο.  

Αξιοσηµείωτα, είναι επίσης και τα όσα καταγράφονται στο εσωτερικό έγγραφο της 

ATHK το οποίο ετοιµάστηκε για τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Cytavision, 

ηµεροµηνίας 1 Ιουλίου 2010, αναφορικά µε την εισαγωγή νέας τιµολογιακής 

πολιτικής των πακέτων της Cytavision «{…}» 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς σχετικά µε τις προθέσεις της ΑΤΗΚ και τα στοιχεία 

που εξέτασε η Επιτροπή, επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν 

επίσηµα έγγραφα τα οποία ετοιµάζονται στη βάση των επίσηµων διαδικασιών της 

ΑΤΗΚ τα οποία αποστάληκαν από την ΑΤΗΚ όταν ζητήθηκε να αποσταλούν όλα τα 

σχετικά υποµνήµατα, µελέτες και εισηγήσεις σε σχέση µε τις υπηρεσίες 

συνδροµητικής τηλεόρασης. Τα εν λόγω έγγραφα εξετάστηκαν σε συνάρτηση και µε 

αριθµό άλλων στοιχείων και γεγονότων τα οποία στη βάση της εκ πρώτης όψεως 

απόφασης της Επιτροπής αποτελούσαν σοβαρές και συγκλίνουσες ενδείξεις ως 

προς τις προθέσεις της ΑΤΗΚ για εξοβελισµό ανταγωνιστών της στην αγορά. Η 

Επιτροπή επεσήµανε επίσης ότι εξέτασε στοιχεία που αφορούν τόσο το 2009 όσο και 

το 2010. Επίσης, σηµείωσε ότι το έγγραφο ηµεροµηνίας 1/7/2010 αφορά 

συµπεράσµατα και εισηγήσεις δια-τµηµατικής οµάδας η οποία συστάθηκε το 

Νοέµβριο του 2009 στα πλαίσια ενδελεχούς µελέτης της στρατηγικής της υπηρεσίας 

Cytavision για τα έτη 2010 -2016 και ότι στην «ανάλυση της υφιστάµενης 
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κατάστασης» τα συµπεράσµατα των Υπηρεσιών ∆ιαχείρισης Cytavision βασίζονταν 

και σε έρευνα που διεξήχθη το Νοέµβριο του 2009, ενώ τα Παραρτήµατα VII και VIII 

του εν λόγω εγγράφου καταγράφουν την αξιολόγηση της υπηρεσίας Cytavision για τα 

έτη 2009-2016.  

Επίσης, λήφθηκαν υπόψη, µεταξύ άλλων, οι προσφορές και εκπτώσεις που έγιναν 

από την ΑΤΗΚ για τις οποίες αποστάληκαν αναλύσεις του διαφυγόντος εσόδου 

αναφορικά µε τις εκπτώσεις και προσφορές του 2009 και 2010. Η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι η νοµολογία επιτρέπει και καθοδηγεί για τη χρήση τόσο άµεσων όσο 

και έµµεσων αποδείξεων σε ό,τι αφορά τη στοιχειοθέτηση της πρόθεσης 

εξοβελισµού. Σχετική είναι η υπόθεση Tetra Pak II όπου παράγοντες όπως η 

διάρκεια και η κλίµακα των ζηµιών, οι στρατηγικές της ειδικής εισαγωγής προϊόντων 

στην Ιταλία για πώλησή τους µε ζηµιά εκεί, λήφθηκαν υπόψη για τη στοιχειοθέτηση 

στρατηγικής ληστρικής τιµολόγησης.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλες τις συγκλίνουσες ενδείξεις 

και στοιχεία, όπως, µεταξύ άλλων, το µέγεθος των ζηµιών της ΑΤΗΚ, την παροχή 

εκπτώσεων και τα διαφυγόντα έσοδα σε σχέση µε το σκοπό των προσφορών και 

εκπτώσεων, τη διάρκεια των ζηµιών και τη στρατηγική της ΑΤΗΚ, ως αυτή 

καταγράφεται στα εσωτερικά της σηµειώµατα, η οποία αφορούσε την αγορά της 

συνδροµητικής τηλεόρασης αλλά και την αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών 

πρόσβασης. Ειδικότερα, η Επιτροπή σηµειώνει το σύνολο των ζηµιών από τις 

υπηρεσίες Cytavision για τα έτη 2005-2010, το οποίο παρατίθεται στο σχετικό 

ΠΙΝΑΚΑ 43 πιο κάτω.  
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Ως δεικνύει ο σχετικός πίνακας το σύνολο των ζηµιών για τα έτη 2005-2010 

ανερχόταν στα €{…}. Σηµειώνεται ότι για τα έτη 2009-2010 τα οποία εξετάζονται στην 

παρούσα υπόθεση, το σύνολο των ζηµιών ανερχόταν στα €{…} ενώ κατά τα έτη 

2004-2008 ήταν €{…}. Ως είναι φανερό, κατά τα έτη 2009-2010 η ΑΤΗΚ υπέστη τις 

ίδιες ζηµιές ως την περίοδο 2005-2008, δηλαδή υπήρξε επιτάχυνση (acceleration) 

των ζηµιών της κατά τα έτη 2009-2010. 

Ενδεικτικά, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ενώ η ΑΤΗΚ γνώριζε, όπως δεικνύουν και 

εσωτερικά της έγγραφα ότι είχε ζηµιές στην υπηρεσία Cytavision, εξακολουθούσε να 

προβαίνει σε προσφορές οι οποίες της κόστιζαν επιπλέον. Συγκεκριµένα: 

(α) Κατά το Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2009 υπήρχε προσφορά δωρεάν 

εγκατάστασης DSL Access. Ο αριθµός πελατών που επωφελήθηκε της προσφοράς 

σε σχέση µε την εγκατάσταση ήταν {…} πελάτες. Το διαφυγόν έσοδο µε την υπόθεση 

ότι το {…}% των πελατών θα επέλεγε ιδιοεγκατάσταση ανέρχεται στα € {…}. 

(β) Κατά τις περιόδους 22-31/5/2009, 17/7/2009-30/9/2009, 19/7-30/9/2010 και 

11/10-30/11/2010 υπήρχε προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση Cytavision 1ου και 2ου 

αποκωδικοποιητή.  
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Σύµφωνα µε σχετική κατάσταση που αποστάληκε από την ΑΤΗΚ, το διαφυγόν έσοδο 

σε ό,τι αφορά τη Cytavision για την περίοδο 22/5-31/5/2009 ανερχόταν στα € {…}  

χωρίς ΦΠΑ, για την περίοδο 17/7-30/9/2009 ανερχόταν στα € {…} χωρίς ΦΠΑ, για 

την περίοδο 19/7-30/9/2010 ανερχόταν στα € {…} χωρίς ΦΠΑ και για την περίοδο 

11/10-30/11/2010 ανερχόταν στα € {…} χωρίς ΦΠΑ. 

Ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ έστω και αν συνέχιζε την πολιτική της πώλησης κάτω του 

µέσου συνολικού κόστους (στη βάση του καταµερισµού κόστους της ίδιας της ΑΤΗΚ) 

και έστω και αν είχε ζηµιές, συνέχιζε την πολιτική της και στρατηγική της 

προβαίνοντας σε αριθµό προσφορών οι οποίες επέφεραν διαφυγόντα έσοδα ύψους 

€ {…} σε ό,τι αφορά την υπηρεσία Cytavision. 

Η Επιτροπή επιπρόσθετα επεσήµανε ότι ο εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ σηµείωσε ότι η 

ΑΤΗΚ διαθέτει απλώς την πλατφόρµα, λειτουργώντας ως ενδιάµεσος µεταξύ δύο 

ξεχωριστών οµάδων: (α) των συνδροµητικών καναλιών (περιεχόµενο) και (β) των 

τελικών καταναλωτών/ συνδροµητών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η θέση είναι 

τουλάχιστον ηµιτελής λαµβανοµένου υπόψη ότι η ΑΤΗΚ ως πάροχος συνδροµητικής 

τηλεόρασης, όπως επίσης και ανταγωνιστές της, προµηθεύονται τόσο συνδροµητικά 

κανάλια όσο και περιεχόµενο ως ξεχωριστό προϊόν το οποίο συνθέτουν σε δικά τους 

κανάλια (π.χ. αγώνες κυπριακού ποδοσφαίρου), συνθέτοντας ο κάθε ένας το δικό 

του προϊόν το οποίο προσφέρει στον συνδροµητή.  

Αναφορικά µε τη θέση ότι η αύξηση του µεριδίου αγοράς της ΑΤΗΚ προήλθε 

πρωτίστως από το επίπεδο της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών της 

παρά από την ελκυστική τιµή του προϊόντος της, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτή 

είναι απόλυτα γενική και υποβάλλεται υποστηριζόµενη µόνο από τις αναφορές στο 

έγγραφο της ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας  {…} στο οποίο στη βάση σχετικής έρευνας 

καταγράφεται ότι «{…}». Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εν λόγω θέση υποβάλλεται 

αγνοώντας ότι στο έγγραφο  {…}, στα κύρια συµπεράσµατα που προκύπτουν από 

την ανάλυση της κατάστασης είναι ότι «{…}». Επίσης, καταγράφεται ότι «{…}». 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε υποσηµείωση που καταγράφεται στις 

θέσεις των εκπροσώπων της ΑΤΗΚ γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένα σηµεία 

έρευνας που έγινε από την ΑΤΗΚ το Μάρτιο του 2012 αναφορικά µε το Triple Play, 

και Double Play, προς υποστήριξη των θέσεων της ΑΤΗΚ. Η Επιτροπή επισηµαίνει 

ότι η εν λόγω έρευνα δεν φαίνεται να αφορά τα έγγραφα της ΑΤΗΚ ηµεροµηνίας  {…} 

και  {…} καθότι δεν συνάδει µε την έρευνα που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ του 

εγγράφου και το οποίο αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση. Σε οποιαδήποτε 
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περίπτωση η Επιτροπή οφείλει να επισηµάνει ότι στην εν λόγω έρευνα που 

παραπέµπει ο εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ καταγράφονται ως ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα τόσο τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και ο τρόπος παροχής των 

υπηρεσιών αλλά και το «όνοµα» της επιχείρησης, καταγράφονται ως ανταγωνιστικά 

µειονεκτήµατα τόσο τεχνικά χαρακτηριστικά όσο και η τιµή της υπηρεσίας ενώ δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε ανάλυση από την οποία επιβεβαιώνεται η προωθηθείσα θέση 

ότι η αύξηση των µεριδίων αγοράς της ΑΤΗΚ οφειλόταν κατά απόλυτο τρόπο στην 

ποιότητα της υπηρεσίας της. Ως εκ τούτου, δεν καθίσταται σαφής η βάση της 

προηγηθείσας θέσης ότι η  {…}  των συνδροµητών της ΑΤΗΚ προήλθε πρωτίστως 

από το επίπεδο της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών της παρά από την 

ελκυστική τιµή του προϊόντος της, ενώ η Επιτροπή οφείλει να επισηµάνει ότι δεν 

επιβεβαιώνεται ούτε και από τα ίδια τα στοιχεία στα οποία παραπέµπει ο 

εκπρόσωπος της ΑΤΗΚ, ιδωµένα στην ολότητά τους.  

Εξάλλου το να γίνονται  {…} έξοδα για το περιεχόµενο της συνδροµητικής 

τηλεόρασης από την ΑΤΗΚ (τα οποία προσθέτουν στην εξίσωση για πώληση του 

προϊόντος κάτω του κόστους) µε σκοπό την προσέλκυση συνδροµητών, συγκράτησή 

τους και µείωση αποσκίρτησής τους σε αριθµό αγορών και η επακόλουθη επιτυχία 

µίας τέτοιας στρατηγικής, η οποία δεν θα ήταν δυνατό να ακολουθηθεί από 

οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, δεν αποτελεί επαλήθευση της θέσης που 

προωθείται από την ΑΤΗΚ. Και αυτό γιατί αυτή η θέση αγνοεί οποιαδήποτε σύγκριση 

των εξόδων για το περιεχόµενο, το οποίο αποτελεί την κινητήρια δύναµη σε ό,τι 

αφορά τη συνδροµητική τηλεόραση και ένα από τα έξοδα τα οποία 

συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα της συνδροµητικής τηλεόρασης, σε σχέση µε την 

τιµή του προϊόντος. Υπενθυµίζεται ότι στη βάση των εγγράφων ηµεροµηνίας  {…} η 

τιµή της υπηρεσίας συνδροµητικής τηλεόρασης  {…}. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι 

αναλύσεις που έγιναν σε σχέση µε την τιµολόγηση της υπηρεσίας Cytavision και τα 

κόστη αυτής δεν έγιναν ανά πακέτο, λόγω αδυναµίας της ΑΤΗΚ να προσκοµίσει 

σχετικά στοιχεία επί του κόστους έκαστου πακέτου της. 

Αναφορικά µε τη θέση  {…} των συνδροµητών και των εσόδων της ΑΤΗΚ για τα έτη 

2009-2010, του µέσου εσόδου ανά συνδροµητή για το 2010 (όχι για το 2009), {…} 

των περιθωρίων κέρδους της ΑΤΗΚ για τα έτη 2009-2010, και  {…}  του µέσου 

σταθµικού κόστους κεφαλαίου κατά το έτος 2009 σε σχέση µε το 2008, η Επιτροπή 

δεν µπορεί παρά να σηµειώσει ότι αυτά δεν αποτελούν απόδειξη ότι δεν υπήρχε 

πρόθεση εκτοπισµού ή ύπαρξη ληστρικής τιµολόγησης. Μία τέτοια θεώρηση αγνοεί 

πλήρως τη συνεχή  {…}  του κόστους της υπηρεσίας συνδροµητικής τηλεόρασης της 
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ΑΤΗΚ (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος της υπηρεσίας Cytavision για τα έτη 

2005-2008 ανερχόταν συνολικά στα € {…} ενώ για τα έτη 2009-2010 ανερχόταν 

συνολικά στα € {…}) καθώς και τη συνεχή αύξηση των ζηµιών (ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι οι ζηµιές της υπηρεσίας Cytavision για τα έτη 2005-2008 ανέρχονταν συνολικά 

στα € {…} ενώ για τα έτη 2009-2010 ανέρχονταν συνολικά στα € {…}). Συγκεκριµένα 

το κόστος και οι ζηµιές για  {…}.  

Τέλος, αναφορικά µε τις συγκρίσεις που γίνονται σε ό,τι αφορά τα τιµολογιακά 

πακέτα στη βάση του έγγραφου ηµεροµηνίας  {…}, οι οποίες σύµφωνα µε την ΑΤΗΚ 

δεικνύουν ότι οι προτεινόµενες τιµές για τα πακέτα Triple Play της ΑΤΗΚ παραµένουν 

υψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι 

αυτή η θέση υποβάλλεται χωρίς να λαµβάνoνται υπόψη οι προσφορές και εκπτώσεις 

της ΑΤΗΚ (π.χ. δωρεάν εγκατάσταση ή ιδιοεγκατάσταση) κατά τη σύγκριση των 

διαφορετικών πακέτων και η διαφοροποίηση ή µη των προϊόντων. Επίσης 

σηµειώνεται ότι στο Παράρτηµα V (Triple Play – βασικό πακέτο)  και VI (Triple Play – 

full πακέτο) του εγγράφου ηµεροµηνίας  {…}, οι τιµές και αριθµός καναλιών των 

Cablenet και Primetel παρουσιάζεται ακριβώς ο ίδιος και για τα δύο πακέτα. Η 

διαφοροποίηση αφορά µόνο την ΑΤΗΚ, η οποία θα προσέθετε το βασικό πακέτο το 

οποίο θα περιείχε 3 ελεύθερα κανάλια περισσότερα από αυτά της Cablenet, ενώ το 

full πακέτο θα συµπεριελάµβανε ακριβώς τον ίδιο αριθµό καναλιών µε αυτό που 

ίσχυε πριν από τη δηµιουργία των «τιµολογιακών» πακέτων. Το γεγονός αυτό δεν 

λαµβάνεται υπόψη από την ΑΤΗΚ κατά την υποβολή των θέσεών της η οποία 

σηµειώνει ότι όταν ένας πελάτης επιλέγει µεταξύ του Full πακέτου της ΑΤΗΚ και του 

πακέτου της Cablenet (το οποίο ήταν ουσιαστικά πανοµοιότυπο µε το βασικό 

πακέτο) τότε αυτός θα είχε όφελος  {…}. Η ΑΤΗΚ στις θέσεις της αγνοεί ή και δεν 

λαµβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση των δύο αυτών πακέτων σε ό,τι αφορά το 

παρεχόµενο περιεχόµενο ενώ το έγγραφο  {…} αφορά τη δηµιουργία βασικού 

πακέτου για συγκεκριµένη πελατεία. Επιπρόσθετα, σε ό,τι αφορά το βασικό πακέτο 

επισηµαίνεται ότι η τιµή της Primetel χωρίς την παροχή των καναλιών LTV (για τα 

οποία απαιτείτο επιπρόσθετη πληρωµή) και µε 67 ελεύθερα κανάλια θα ανερχόταν 

στα  {…} ενώ η τιµή της ΑΤΗΚ χωρίς την παροχή LTV (για τα οποία απαιτείτο 

επιπρόσθετη πληρωµή) και  {…} ανερχόταν στα  {…}.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει τις θέσεις της ΑΤΗΚ, περί λανθασµένης 

εκτίµησης των στοιχείων και ότι αυτά δεν αποδεικνύουν οποιαδήποτε πρόθεση ή 

σχέδιο εξοβελισµού των ανταγωνιστών της από την αγορά. 
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Η Επιτροπή, από την ανάλυση στην οποία προέβη, και ειδικότερα στη βάση των 

διαφόρων εγγράφων που ετοιµάστηκαν εντός της ΑΤΗΚ, την έκταση και τη διάρκεια 

της πρακτικής ληστρικής τιµολόγησης, η οποία δεν περιορίζεται στα έτη 2009-2010 

αλλά αποτελεί συνέχεια της πρακτικής που ακολουθήθηκε από το 2004 έως και το 

2008 (στη βάση διαθέσιµων στοιχείων και ως προκύπτει και από την απόφαση ΕΠΑ 

αρ. 58/2012) που φαίνεται ότι αποτελούσε µέρος µιας ευρύτερης πρακτικής 

ληστρικής τιµολόγησης, καθώς και το ύψος των συνολικών ζηµιών της υπηρεσίας 

CYTAVISION, οµόφωνα καταλήγει πως προκύπτει πρόθεση εξοβελισµού του 

ανταγωνισµού από µέρους της ΑΤΗΚ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι στη 

βάση των σχετικών συγκλινόντων στοιχείων η ΑΤΗΚ παρείχε τα προϊόντα της σε 

τιµές κάτω του κόστους µε την πρόθεση να εξοβελίσει ανταγωνιστές της. 

8.8.3 Κατάληξη αναφορικά µε κατ’ ισχυρισµόν παράβαση του άρθρου 6(1)(α) 

του Νόµου από  µέρους της ΑΤΗΚ 

Η Επιτροπή αφού µελέτησε µε προσοχή τα όσα τα εµπλεκόµενα µέρη έθεσαν µε τις 

γραπτές και προφορικές τους παρατηρήσεις και διεξήλθε µε προσοχή το διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης και µελέτησε ενδελεχώς τα στοιχεία του και µε βάση την 

ανάλυση που προηγήθηκε, επεσήµανε ότι από τη ανάλυση, εξέταση και αξιολόγηση 

όλων των στοιχείων και οικονοµικών αναλύσεων που έχουν προηγηθεί προκύπτουν 

τα ακόλουθα: 

(Α) Αναφορικά µε τη Cytavision: 

(i) Σύµφωνα, µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε µετά από τον επανακαταµερισµό 

µέρους του κόστους προσωπικού (εργατικό κόστος) για την υπηρεσία 

Cytavision προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο δεν υπερέβαινε το µέσο 

συνολικό κόστος αλλά ούτε και το µέσο µεταβλητό κόστος, κατά τα έτη 2009-

2010, δεδοµένο που συνιστά per se παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου 

στη βάση της σχετικής νοµολογίας 

(ii) Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και σύµφωνα µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε 

από την ΑΤΗΚ για την υπηρεσία Cytavision για σκοπούς της παρούσας 

καταγγελίας, προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο υπερέβαινε το µέσο 

µεταβλητό κόστος αλλά όχι το µέσο συνολικό κόστος κατά τα έτη 2009-2010, 

ενώ περαιτέρω διαπιστώθηκε πρόθεση εξοβελισµού του ανταγωνισµού στη 

βάση των διαφόρων εγγράφων που ετοιµάστηκαν εντός της ΑΤΗΚ, της έκτασης 
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και της διάρκειας της ληστρικής τιµολόγησης, καθώς και του ύψους των 

συνολικών ζηµιών της υπηρεσίας CYTAVISION. 

(Β) Αναφορικά µε τις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο 

προϊόν (εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο): 

(i) Σύµφωνα, µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε µετά από τον επανακαταµερισµό 

µέρους του κόστους προσωπικού (εργατικό κόστος) για τις υπηρεσίες 

Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο προϊόν (εφόσον διατίθενται µε αυτό 

τον τρόπο) προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο δεν υπερέβαινε το µέσο 

συνολικό κόστος αλλά ούτε και το µέσο µεταβλητό κόστος, κατά τα έτη 2009-

2010, δεδοµένο που συνιστά per se παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου 

στη βάση της σχετικής νοµολογίας 

(ii) Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και σύµφωνα µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε 

από την ΑΤΗΚ για τις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο 

προϊόν (εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο) για σκοπούς της παρούσας 

καταγγελίας, προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο υπερέβαινε το µέσο 

µεταβλητό κόστος αλλά όχι το µέσο συνολικό κόστος κατά τα έτη 2009-2010, 

ενώ περαιτέρω διαπιστώθηκε πρόθεση εξοβελισµού του ανταγωνισµού στη 

βάση των διαφόρων εγγράφων που ετοιµάστηκαν εντός της ΑΤΗΚ, της έκτασης 

και της διάρκειας της ληστρικής τιµολόγησης, καθώς και του ύψους των 

συνολικών ζηµιών της. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων καταλήγει ότι 

στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από την ΑΤΗΚ ως 

ακολούθως: 

Α) Στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ, 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ληστρικής τιµολόγησης της υπηρεσίας 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2009-2010, µε 

πρόθεση την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Β) Στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης 

και της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης ως αποτέλεσµα της εφαρµογής 
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ληστρικής τιµολόγησης του συζευγµένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για 

την περίοδο 2009-2010 µε πρόθεση την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές 

σταθερής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

8.9 Κατ’ ισχυρισµόν παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου από µέρους της 

ΑΤΗΚ  

Ως έχει διαφανεί από ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, αν και η Primetel κατά την 

αρχική της καταγγελία έκανε λόγο για άρνηση πώλησης της ΑΤΗΚ προς τους 

ανταγωνιστές της περιεχοµένου, περιλαµβανοµένων αγώνων κυπριακού 

ποδοσφαίρου, αγώνων πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου της UEFA και δηµοφιλείς 

παραγωγές από µεγάλα στούντιο κινηµατογράφου, ελληνικά και ξένα, εντούτοις, τα 

στοιχεία που απέστειλε είχαν αναφορές µόνο στο αθλητικό περιεχόµενο και πιο 

συγκεκριµένα στο περιεχόµενο υψηλής στάθµης που είχε εξασφαλίσει από 

κυπριακές οµάδες και από την UEFA. 

H Primetel ισχυρίζεται ότι η άρνηση της ΑΤΗΚ να συνεργαστεί µαζί της είναι 

αδικαιολόγητη, απόλυτη και αυθαίρετη. Η Primetel υποστήριξε ότι η δικαιολογία της 

ΑΤΗΚ για µη κατοχή δικαιωµάτων µεταπώλησης του περιεχοµένου που εξασφάλισε 

από την UEFA δεν ευσταθεί αφού είχε ήδη προτείνει να µεταδίδεται το κανάλι της 

ΑΤΗΚ αυτούσιο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Primetel ανέφερε ότι η ίδια ήταν 

διατεθειµένη να παραχωρήσει το περιεχόµενο του οποίου τα δικαιώµατα κατείχε, εάν 

της είχε ζητηθεί. Η Primetel σηµείωσε ότι η παροχή του ποδοσφαιρικού 

περιεχοµένου από όλες τις πλατφόρµες συνδροµητικής τηλεόρασης θα απέβαινε 

προς όφελος των καταναλωτών και ποδοσφαιρόφιλων οι οποίοι επιβαρύνονται µε 

µεγάλα ποσά για να βλέπουν ποδόσφαιρο µέσω συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή κατά την προκαταρκτική της αξιολόγηση σηµείωσε ότι οι θέσεις των 

παικτών της αγοράς (LTV, ΑΤΗΚ, Primetel) διίστανται σε σχέση µε τους αγώνες 

UEFA και την ύπαρξη ή όχι δικαιώµατος παραχώρησης αυτού του περιεχοµένου σε 

τρίτους. Η ΑΤΗΚ και η LTV150 ισχυρίζονται πως δεν µπορεί να παραχωρηθεί το 

συγκεκριµένο περιεχόµενο σε τρίτους παρόχους επειδή δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο 

από τις Συµφωνίες που υπογράφονται µεταξύ UEFA και ΑΤΗΚ στις οποίες ο 

                                                             
150 Σηµειώνεται ότι η LTV κατείχε δικαιώµατα µετάδοσης αγώνων UEFA κατά τις περιόδους 2006-2007, 
2007-2008, 2008-2009. 
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πάροχος υποχρεούται να δηλώσει τα κανάλια από τα οποία θα µεταδίδεται το 

περιεχόµενο.  

Όπως έχει αναλυθεί, η ΑΤΗΚ κατά το 2009 κατείχε το (20-30%] των συνδροµητών 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης ενώ η LTV, Primetel, Cablenet και Nova Cyprus, κατά 

τον ίδιο χρόνο, κατείχαν το (40-50%], [0-10%], [0-10%] και (10-20%] των εν λόγω 

συνδροµητών, αντίστοιχα. Επιπλέον, η ΑΤΗΚ κατά το 2010 κατείχε το (30-40%] των 

συνδροµητών περιεχοµένου ενώ η LTV, Primetel, Cablenet και Nova Cyprus κατά 

τον ίδιο χρόνο, κατείχαν το (30-40%], [0-10%], (10-20%] και [0-10%] των εν λόγω 

συνδροµητών, αντίστοιχα. Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι η 

απόκτηση περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας και ειδικότερα, αθλητικού 

περιεχοµένου, είναι προϊόν υψηλού και έντονου ανταγωνισµού.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και από τα µερίδια 

αγοράς των παικτών στην αγορά καθώς και από τον έντονο ανταγωνισµό που 

υπήρχε µεταξύ αυτών είχε καταλήξει στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι η ΑΤΗΚ 

δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις που 

πραγµατοποιούνταν τακτικά κάθε χρόνο και που αποτελούσαν περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης.   

Θέσεις της Primetel επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων της Επιτροπής 

Τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της Επιτροπής είχαν κοινοποιηθεί στην Primetel 

µε σχετική επιστολή, η οποία εξέφρασε τη διαφωνία της ως προς τον τρόπο που 

αξιολογήθηκε η κατοχή δεσπόζουσας θέσης.  

Είναι η θέση του δικηγόρου της Primetel ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε την 

καταγγελία στο σωστό νοµικό και πραγµατικό της πλαίσιο κάνοντας ανεπαρκή 

εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού και απέτυχε να αξιολογήσει την ύπαρξη ή όχι 

δεσπόζουσας θέση στην αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας, µη 

λαµβάνοντας υπόψη φραγµούς εισόδου και την ικανότητα των καταναλωτών να 

αντιδράσουν, αποδεχόµενη πως οι εταιρείες δεν είχαν να προσκοµίσουν επαρκή 

στοιχεία. Ως έχει καταγραφεί στην ανάλυση της σχετικής αγοράς, το περιεχόµενο 

υψηλής στάθµης δύναται να διαχωριστεί σε δικαιώµατα επί ποδοσφαιρικών 

διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, και ειδικότερα στα δικαιώµατα 

του κυπριακού ποδοσφαίρου και των δικαιωµάτων UEFA καθώς και στα δικαιώµατα 

επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας.  



 244 / 292 
 

Τα δικαιώµατα των αγώνων UEFA, µετά από σχετική παρέµβαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, διατίθενται σε πακέτα για περίοδο τριών αγωνιστικών περιόδων 

αποκλειστικά στον υψηλότερο προσφοροδότη, χωρίς την υποχρέωση αυτά να 

παρέχονται σε οποιοδήποτε τρίτο. Ως εκ τούτου το δικαίωµα αποκλειστικότητας επί 

των δικαιωµάτων για τον υψηλότερο προσφοροδότη διασφαλίζεται.  

 

Αξιολόγηση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή απορρίπτει τη θέση του δικηγόρου της Primetel ότι δεν διενεργήθηκε 

επαρκής έλεγχος και αξιολόγηση. Ως έχει αναλυθεί εκτενέστερα, διενεργήθηκε 

επαρκής έρευνα µε σκοπό την εξέταση και αξιολόγηση του µεριδίου αγοράς των 

εµπλεκοµένων επιχειρήσεων µε βάση το είδος και την αξία των τηλεοπτικών 

δικαιωµάτων που κατείχε κάθε πάροχος. 

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η ΑΤΗΚ κατά το 2009 κατείχε το (20-30%] των 

συνδροµητών περιεχοµένου, ενώ η LTV, Primetel, Cablenet και Nova Cyprus,  κατά 

τον ίδιο χρόνο, κατείχαν το (40-50%], [0-10%], [0-10%] και (10-20%] των εν λόγω 

συνδροµητών, αντίστοιχα. Επιπλέον, η ΑΤΗΚ κατά το 2010 κατείχε το (30-40%] των 

συνδροµητών περιεχοµένου ενώ η LTV, Primetel, Cablenet και Nova Cyprus κατά 

τον ίδιο χρόνο, κατείχαν το (30-40%], [0-10%], (10-20%] και [0-10%] των εν λόγω 

συνδροµητών, αντίστοιχα. Για την αθλητική χρονιά 2010 απέκτησε και η Primetel 

τηλεοπτικά δικαιώµατα 5 οµάδων κυπριακού ποδοσφαίρου από τις οποίες 3 Α΄ 

κατηγορίας. Σε ότι αφορά τα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής 

θεαµατικότητας στη βάση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ 

δεν είχε εξασφαλίσει κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο τέτοιο περιεχόµενο. Ως 

δεικνύουν τα στοιχεία, το εν λόγω περιεχόµενο το είχαν εξασφαλίσει η Nova Cyprus 

και η LTV. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο 2009-

2010, οι συνδροµητές της Primetel είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τόσο τα 

κανάλια της LTV όσο και τα κανάλια της Nova Cyprus. 

Στη βάση των πιο πάνω, από τα µερίδια αγοράς των παικτών στην αγορά καθώς και 

από τον έντονο ανταγωνισµό που υπήρχε µεταξύ αυτών δεν φαίνεται η ΑΤΗΚ να 

κατείχε δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις που 

πραγµατοποιούνταν τακτικά κάθε χρόνο και που αποτελούσαν περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης ούτε στην ευρύτερη αγορά περιεχοµένου υψηλής στάθµης/ θεαµατικότητας.  
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Σχετικά µε την οικονοµική ευρωστία της ΑΤΗΚ και στις δυνατότητες που αυτή η θέση 

της πρόσφερε σε σχέση  µε την αγορά απόκτησης περιεχοµένου υψηλής στάθµης, η 

Επιτροπή κρίνει ότι η διαφορά στα ποσοστά µεριδίου αγοράς των συνδροµητών κατά 

τα έτη 2009 και 2010 δεν είναι τέτοια που να δικαιολογεί κατοχή δεσπόζουσας θέσης 

και ούτε η παρουσία της στις επί µέρους αγορές ήταν τόσο σηµαντική ούτως ώστε να 

την καθιστά επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στην αγορά απόκτησης 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης/ θεαµατικότητας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και από τα µερίδια 

αγοράς των παικτών στην αγορά καθώς και από τον έντονο ανταγωνισµό που 

υπάρχει µεταξύ αυτών δεδοµένων οµόφωνα καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η ΑΤΗΚ 

δεν κατείχε δεσπόζουσα θέση σε ό,τι αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις που 

πραγµατοποιούνταν τακτικά κάθε χρόνο και που αποτελούσαν περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της Primetel δεν 

µπορούν να διαφοροποιήσουν ούτε αναιρούν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της 

Επιτροπής. Εν προκειµένω και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει  

οµόφωνα ότι δεν δικαιολογείται εφαρµογή του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου, για το 

οποίο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή δεσπόζουσας θέσης. 

8.10. Κατ’ ισχυρισµόν παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου από 

µέρους της ΑΤΗΚ και της LTV 

Το άρθρο 6(1)(γ) ορίζει ότι καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης συνιστά 

η πράξη που έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα ή ενδεχόµενο αποτέλεσµα την 

εφαρµογή ανόµοιων όρων για ισοδύναµες συναλλαγές, µε συνέπεια ορισµένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε µειονεκτική θέση στον ανταγωνισµό. Η καταχρηστική 

εκµετάλλευση µπορεί να έχει τη µορφή διακριτικής µεταχείρισης εντός της ίδιας 

αγοράς ή την υιοθέτηση διαφορετικής τιµολογιακής ή άλλης πολιτικής ανάλογα µε την 

αγορά στην οποία διατίθενται τα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ, διακριτική µεταχείριση δεν θεωρείται µόνο η 

διακριτική τιµολόγηση αλλά και οποιαδήποτε πρακτική ή συµπεριφορά. Σε διάφορες 

υποθέσεις, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι είτε πρόκειται για εφαρµογή της παραγράφου (α) 

είτε (γ) του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ (πρώην 82 (ΕΚ)) υπάρχει παράβαση λόγω 

διακριτικής µεταχείρισης ή επιβολής µη θεµιτών όρων συναλλαγής. 
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Σχετικά, στην υπόθεση GVL v. Commission, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι: «Refusal 

by an undertaking having a de facto monopoly to provide its services for all those 

who may be in need of them but who do not come within a certain category of 

persons defined by the undertaking on the basis of nationality or residence must be 

regarded as an abuse of a dominant position within the meaning of the first 

paragraph of article 86 of the Treaty.».151 

Η Primetel αναφέρει τα ακόλουθα αναφορικά µε τον ισχυρισµό της περί παράβασης 

του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου: «Η CYTA µε την άρνηση της να προσφέρει το 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης που διαθέτει στην Primetel ενώ ταυτόχρονα να το 

διαθέτει στις δικές της πλατφόρµες χωρίς επιπρόσθετη χρέωση ως πάροχος 

σταθερής τηλεφωνίας και κινητής τηλεφωνίας καθώς και πάροχος ευρυζωνικών 

υπηρεσιών µε δεσπόζουσα θέση ασκεί διακριτική και/ ή άνιση µεταχείριση εις βάρος 

της Primetel. Παράλληλα η CYTA και η LTV µε την εφαρµογή επαχθών όρων προς 

την Primetel για την παροχή των καναλιών και του περιεχοµένου υψηλής στάθµης της 

LTV  ενώ φαινοµενικά αυτή η παροχή γίνεται στη βάση ίσης τιµολόγησης ουσιαστικά 

λόγω της συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µεταξύ CYTA και LTV η CYTA 

ωφελείται µε άλλους τρόπους ώστε τελικά να υπάρχει άνιση µεταχείριση εις βάρος της 

Primetel µε αποτέλεσµα η επιχείρηση αυτή να τίθεται σε µειονεκτική θέση έναντι της 

CYTA. Ως αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής και λαµβάνοντας υπόψη την δεσπόζουσα 

θέση των δύο επιχειρήσεων CYTA και LTV, είναι η θέση της Primetel ότι αυτό 

αποτελεί γεγονός για την ύπαρξη άνισης µεταχείρισης και για παράβαση του άρθρου 

6(1)(γ) του Νόµου». 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η Primetel ισχυρίζεται 

ότι αποτελεί παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου (α) η προµήθεια του 

περιεχοµένου υψηλής στάθµης από τη CYTA στη Cytavision ενώ αρνείτο την 

προµήθεια του εν λόγω περιεχοµένου στην Primetel και (β) συλλογική δεσπόζουσα 

θέση (collective dominance) ΑΤΗΚ και LTV που µε κάποιο τρόπο οδηγεί σε 

µειονεκτική θέση την Primetel. 

8.10.1 Παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) από µέρους της ΑΤΗΚ 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, ως έχει αναφερθεί, οι ισχυρισµοί της Primetel σε ό,τι 

αφορά το άρθρο 6(1)(γ) του Νόµου αφορούσαν την προµήθεια του περιεχοµένου 

υψηλής στάθµης από τη CYTA στη Cytavision ενώ αρνείτο την προµήθεια του εν 

                                                             
151 Υπόθεση 7/82, GVL v. Commission,[1983] ECR 483. Βλ. επίσης, Απόφαση της Επιτροπής 
2000/12/EC, 1998 Football World Cup, (IV/36.888) [2000] OJ L 5/55). 
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λόγω περιεχοµένου στην Primetel. Στη βάση του εν λόγω ισχυρισµού, η Επιτροπή 

κρίνει ότι θα πρέπει κατά πρώτον να καταλήξει αναφορικά µε την κατοχή 

δεσπόζουσας θέσης της ΑΤΗΚ σε ό,τι αφορά την αγορά περιεχοµένου υψηλής 

στάθµης/ θεαµατικότητας και κατά δεύτερον, σε περίπτωση που η ΑΤΗΚ κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην υπό εξέταση σχετική αγορά, να εξετάσει κατά πόσο 

καταχράται αυτήν της τη θέση. 

Όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, η ΑΤΗΚ κατά το 2009 κατείχε το (20-30%] των 

συνδροµητών περιεχοµένου, ενώ η LTV, Primetel, Cablenet και Nova Cyprus,  κατά 

τον ίδιο χρόνο, κατείχαν το (40-50%], [0-10%], [0-10%] και (10-20%]  των εν λόγω 

συνδροµητών, αντίστοιχα. Επιπλέον, η ΑΤΗΚ κατά το 2010 κατείχε το (30-40%] των 

συνδροµητών περιεχοµένου ενώ η LTV, Primetel, Cablenet και Nova Cyprus κατά 

τον ίδιο χρόνο, κατείχαν το (30-40%], [0-10%], (10-20%] και [0-10%] των εν λόγω 

συνδροµητών, αντίστοιχα.  

Ως φαίνεται από τον αριθµό των συνδροµητών περιεχοµένου, η LTV είχε το 

µεγαλύτερο µερίδιο κατά το 2009 και ακολουθεί η ΑΤΗΚ, ενώ κατά το 2010 η 

διαφορά µεταξύ των ποσοστών LTV – ΑΤΗΚ  {…}  και το µερίδιο αγοράς της LTV 

καταλήγει κάτω από το (40-50%]. Συγκεκριµένα κατά το 2010 η διαφορά LTV-ΑΤΗΚ 

σε ό,τι αφορά τα µερίδια αγοράς είναι [0-10%]. 

Πέραν όµως του αριθµού των συνδροµητών, αξίζουν να σηµειωθούν τα όσα έχουν 

αναφερθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας από τους παίκτες της αγοράς, σε ότι 

αφορά την απόκτηση περιεχοµένου υψηλής στάθµης το οποίο αποτελεί ουσιαστική 

κινητήρια δύναµη για την απόκτηση νέων συνδροµητών και τη διατήρηση των 

υφιστάµενων. Ως έχει καταγραφεί στην ανάλυση της σχετικής αγοράς, το 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης δύναται να διαχωριστεί σε δικαιώµατα επί 

ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, και ειδικότερα 

στα δικαιώµατα του κυπριακού ποδοσφαίρου και των δικαιωµάτων UEFA καθώς και 

στα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής θεαµατικότητας. 

Σε ότι αφορά το εν λόγω περιεχόµενο, τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία δεικνύουν 

ότι την αθλητική χρονιά 2009-2010 µοιράζονταν τα δικαιώµατα η LTV και η ΑΤΗΚ 

ενώ για την αθλητική χρονιά 2010 απέκτησε και η Primetel τηλεοπτικά δικαιώµατα 5 

οµάδων κυπριακού ποδοσφαίρου από τις οποίες 3 Α΄ κατηγορίας. Ως έχει 

καταγραφεί, η εικόνα διαµορφώθηκε ως ακολούθως κατά το 2010: LTV 11 οµάδες, 

από τις οποίες 8 Α΄ κατηγορίας, ΑΤΗΚ 14 οµάδες, από τις οποίες 3 Α΄ κατηγορίας και 

Primetel 5 οµάδες από τις οποίες 3 Α΄ κατηγορίας.  
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Προκύπτει ως εκ τούτου ότι η ΑΤΗΚ δεν είχε στην κατοχή της την πλειονότητα αυτών 

των δικαιωµάτων τα οποία είναι ουσιαστικά κινητήριος δύναµη για τους παρόχους 

συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τα δικαιώµατα επί κινηµατογραφικών ταινιών υψηλής 

θεαµατικότητας στη βάση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί, φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ 

δεν είχε εξασφαλίσει κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο τέτοιο περιεχόµενο. Ως 

δεικνύουν τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία το εν λόγω περιεχόµενο το είχαν 

διασφαλίσει η Nova Cyprus και η LTV. Επισηµαίνεται ότι κατά την υπό εξέταση 

χρονική περίοδο 2009-2010, οι συνδροµητές της Primetel είχαν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν τόσο τα κανάλια της LTV όσο και τα κανάλια της Nova Cyprus. 

Στο παρόν σηµείο η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αν και η ΑΤΗΚ κέρδιζε έδαφος το 2010 

σε ό,τι αφορά την απόκτηση συνδροµητών περιεχοµένου, η LTV συνέχιζε να κατέχει 

το υψηλότερο µερίδιο αγοράς σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο. Επίσης, επισηµαίνεται η 

παρουσία της ΑΤΗΚ στις επί µέρους αγορές απόκτησης περιεχοµένου υψηλής 

στάθµης. Γενικότερα, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων η Επιτροπή θεωρεί ότι 

δεν µπορεί να καταλήξει ότι η ΑΤΗΚ έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Εξάλλου η 

διαφορά στα µερίδια αγοράς των ανταγωνιστών δεν είναι τέτοια που να επιτρέπει 

στην Επιτροπή να καταλήξει σε συµπέρασµα κατοχής δεσπόζουσας θέσης στην 

αγορά περιεχοµένου υψηλής στάθµης. Σχετικές είναι οι αποφάσεις στις υποθέσεις 

British Airways152, United Brands153 και Michelin ΙΙ154 όπου τονίστηκε ότι παράγοντας 

που λαµβάνεται υπόψη για τη διαπίστωση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης είναι και η 

σχέση του µεριδίου αγοράς της καταγγελλόµενης σε σχέση µε τα µερίδια αγοράς των 

ανταγωνιστών της.  

Στην παρούσα υπόθεση, ναι µεν µπορεί κάποιος να αναφερθεί γενικότερα στην 

οικονοµική ευρωστία της ΑΤΗΚ και στις δυνατότητες που αυτή η θέση της πρόσφερε 

σε σχέση  µε την αγορά απόκτησης περιεχοµένου υψηλής στάθµης, αλλά αυτό δεν 

αλλάζει το γεγονός ότι η διαφορά στα ποσοστά µεριδίου αγοράς των συνδροµητών 

κατά τα έτη 2009 και 2010 δεν είναι τέτοια που να επιτρέπουν στην Επιτροπή να 

καταλήξει σε συµπέρασµα κατοχής δεσπόζουσας θέσης και ούτε η παρουσία της 

στις επί µέρους αγορές είναι τόσο σηµαντική ούτως ώστε να την καθιστά επιχείρηση 

κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στην αγορά απόκτησης περιεχοµένου υψηλής 

στάθµης/ θεαµατικότητας. Εξάλλου, η LTV συνέχισε να κρατά το προβάδισµα σε ό,τι 

                                                             
152 T-219/99 British Airways v Επιτροπής  [2003] ECR II-5917 
153 C-27/76 United Brand v Επιτροπής [1978] ECR 207 
154 C-322/81 Nederlandsche Banden-Industrie Michelin v Commission [1983] ECR 3461 
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αφορά τόσο τα µερίδια αγοράς όσο και το περιεχόµενο και τα ποσά που δαπανούσε 

για αυτό. 

Η Επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω, και  αφού συνεκτίµησε τις θέσεις της Primetel 

επί των προκαταρκτικών της συµπερασµάτων ως αυτά της είχαν κοινοποιηθεί, 

οµόφωνα αποφασίζει ότι εν απουσία του συστατικού στοιχείου της ύπαρξης 

δεσπόζουσας θέσης παρέλκει η περαιτέρω εξέταση των υπολοίπων συστατικών 

στοιχείων του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της Primetel δεν 

µπορούν να διαφοροποιήσουν ούτε αναιρούν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της 

Επιτροπής. Εν προκειµένω και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει 

οµόφωνα ότι η συµπεριφορά της καταγγελλόµενης ως επιχείρησης µη κατέχουσας 

δεσπόζουσα θέση δεν δύναται να παραβιάζει το άρθρο 6(1)(γ) του Νόµου. 

8.10.2. Συλλογική δεσπόζουσα θέση ΑΤΗΚ-LTV 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς για καταχρηστική εκµετάλλευση συλλογικής 

δεσπόζουσας θέσης από τις ΑΤΗΚ και LTV, επισηµαίνεται ότι το άρθρο 6(1) του 

Νόµου αναφέρεται σε απαγόρευση καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας 

θέσης µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, σύµφωνα και µε την 

ευρωπαϊκή νοµολογία, η οποία τυγχάνει εφαρµογή κατ’ αναλογία,  το άρθρο 6(1) του 

Νόµου αναφέρεται και σε ολιγοπώλια, δηλαδή όπου «υπάρχουν λίγοι «πωλητές» 

ενός προϊόντος, των οποίων οι ενέργειες βρίσκονται σε ενσυνείδητη 

αλληλεξάρτηση»155.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου στις 

υποθέσεις C-395 και 396/96 Compagnie Maritime Belge Trasports SA156: 

«Η διαπίστωση ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν συλλογική 

δεσπόζουσα θέση πρέπει κατ' αρχήν να προκύπτει από την οικονοµική αξιολόγηση 

της θέσεως των οικείων επιχειρήσεων στη σχετική αγορά, πριν από κάθε εξέταση του 

κατά πόσον οι επιχειρήσεις αυτές εκµεταλλεύθηκαν καταχρηστικά τη θέση τους στην 

αγορά.  

                                                             
155 Σύγγραµµα Λ.Ε.Κοτσίρη, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού Αθέµιτου και Ελεύθερου (2000), 4η έκδοση, Εκδόσεις 
Σακκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 511 
156 C-395 και 396/96 Compagnie Maritime Belge Trasports SA v Επιτροπής [2000] ECR I-1365, σκέψεις 
38-45 
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Είναι συνεπώς αναγκαίο, για την ανάλυση βάσει του άρθρου 86 της Συνθήκης, να 

εξετάζεται αν οι οικείες επιχειρήσεις αποτελούν από κοινού συλλογική οντότητα έναντι 

των ανταγωνιστών τους, των εµπορικών εταίρων τους και των καταναλωτών σε 

δεδοµένη αγορά. Μόνο σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως πρέπει να εξετάζεται 

αν η συλλογική αυτή οντότητα κατέχει πράγµατι δεσπόζουσα θέση και αν 

συµπεριφέρεται καταχρηστικά.  

Επισηµαίνεται ότι, στην αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, το Πρωτοδικείο φρόντισε να 

εξετάσει χωριστά τα τρία αυτά στοιχεία, ήτοι τη συλλογική θέση, τη δεσπόζουσα θέση 

και την κατάχρηση τέτοιας θέσεως.  

Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη συλλογικής οντότητας κατά την προηγουµένως 

διευκρινισθείσα έννοια, είναι αναγκαίο να εξετασθούν οι οικονοµικοί δεσµοί ή οι 

οικονοµικές διασυνδέσεις µεταξύ των οικείων επιχειρήσεων (βλ. ιδίως αποφάσεις της 

27ης Απριλίου 1994, C-393/92, Almelo, Συλλογή 1994, σ. I-1477, σκέψη 43, και της 

31ης Μαρτίου 1998, C-68/94 και C-30/95, Γαλλία κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 

1994, σ. I-1375, σκέψη 221).  

Πρέπει ιδίως να εξετασθεί συναφώς αν υπάρχουν οικονοµικοί δεσµοί µεταξύ των 

οικείων επιχειρήσεων που τους επιτρέπουν να ενεργούν από κοινού ανεξάρτητα από 

τους ανταγωνιστές τους, από τους πελάτες τους και τους καταναλωτές (βλ. συναφώς 

προµνηµονευθείσα απόφαση Michelin κατά Επιτροπής).  

Πρέπει να τονισθεί ότι µόνο το γεγονός ότι δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις 

συνδέονται µε συµφωνία, µε απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων ή µε εναρµονισµένη 

πρακτική, κατά την έννοια του άρθρου 85, παράγραφος 1, της Συνθήκης, δεν µπορεί 

καθεαυτό να αποτελέσει επαρκές έρεισµα για τέτοια διαπίστωση.  

Απεναντίας, µια συµφωνία, µια απόφαση ή µια εναρµονισµένη πρακτική (που 

τυγχάνει ή όχι εξαιρέσεως κατά το άρθρο 85, παράγραφος 3, της Συνθήκης) µπορεί 

αναµφισβήτητα, όταν τίθεται σε εφαρµογή, να έχει ως συνέπεια ότι οι οικείες 

επιχειρήσεις δεσµεύονται όσον αφορά τη συµπεριφορά τους σε ορισµένη αγορά κατά 

τρόπον ώστε εµφανίζονται στην αγορά αυτή ως συλλογική οντότητα έναντι των 

ανταγωνιστών τους, των εµπορικών εταίρων τους και των καταναλωτών.  

Η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσεως µπορεί συνεπώς να προκύπτει από τη 

φύση και τους όρους µιας συµφωνίας, από τον τρόπο της εφαρµογής της και, 

εποµένως, από τους δεσµούς ή τις διασυνδέσεις µεταξύ επιχειρήσεων που 
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απορρέουν από τη συµφωνία αυτή. Πάντως, η ύπαρξη συµφωνίας ή άλλων νοµικών 

δεσµών δεν είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση ότι συντρέχει συλλογική δεσπόζουσα 

θέση, διαπίστωση που θα µπορούσε να προκύπτει από άλλες διασυνδέσεις και θα 

εξαρτώνταν από οικονοµική εκτίµηση και, ιδίως, από εκτίµηση της διαρθρώσεως της 

οικείας αγοράς.» 

Επιπλέον, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην υπόθεση Τ-191 και 214-216/98157, το 

Γενικό ∆ικαστήριο ανέφερε ότι꞉  

«Κατόπιν των προεκτεθέντων, πρέπει συνεπώς να θεωρηθεί ότι οι δεσµοί που 

προκύπτουν από την ύπαρξη ναυτιλιακής διασκέψεως κατά την έννοια του άρθρου 1, 

παράγραφος 3, στοιχείο βì, του κανονισµού 4056/86 µπορούν, κατ' αρχήν, να 

δικαιολογήσουν τη συλλογική εκτίµηση της θέσεως στη σχετική αγορά των µελών της 

εν λόγω διασκέψεως και την εφαρµογή του άρθρου 86 της Συνθήκης, στον βαθµό 

που οι δεσµοί αυτοί µπορούν να τους παράσχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν από 

κοινού, ως ενιαία οντότητα που παρουσιάζεται υπό τη µορφή αυτή στην αγορά έναντι 

των χρηστών και των ανταγωνιστών, ίδια γραµµή δράσης στην αγορά αυτή.»   

Επιπλέον ως αναφέρθηκε και από το Γενικό ∆ικαστήριο στην Υπόθεση T-193/02 

Laurent Piau158꞉  

«Ο όρος «περισσότερες επιχειρήσεις» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 82 ΕΚ 

συνεπάγεται ότι δεσπόζουσα θέση µπορούν να κατέχουν δύο ή περισσότερες 

οικονοµικές οντότητες, νοµικώς ανεξάρτητες η µία της άλλης, υπό την προϋπόθεση 

ότι, από οικονοµική άποψη, εµφανίζονται και ενεργούν σε µια ειδική αγορά ως 

συλλογική οντότητα.  

Η διαπίστωση της υπάρξεως συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εξαρτάται από τη 

σύµπτωση τριών σωρευτικών προϋποθέσεων: πρώτον, κάθε µέλος του δεσπόζοντος 

ολιγοπωλίου πρέπει να µπορεί να γνωρίσει τη συµπεριφορά των άλλων µελών, 

προκειµένου να εξακριβώνει αν υιοθετούν ή όχι την ίδια γραµµή δράσεως· δεύτερον, 

είναι αναγκαίο η κατάσταση σιωπηρού συντονισµού να µπορεί να διατηρηθεί, δηλαδή 

πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για να µην αποστούν από την κοινή γραµµή στην 

αγορά· τρίτον, η προβλεπτή αντίδραση των σηµερινών και µελλοντικών 

                                                             
157 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-191/98, T-212/98 έως T-214/98, Απόφαση του Πρωτοδικείου (τρίτο 
τµήµα) της 30ής Σεπτεµβρίου 2003, Atlantic Container Line AB και λοιπών κατά Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 2003 σελίδα II-03275, σκέψη 602 
158 Υπόθεση T-193/02 Laurent Piau v Επιτροπή [2005] ECR II-209, σκέψη 9. 
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ανταγωνισµών, καθώς και των καταναλωτών, δεν θα αναιρέσει τα αποτελέσµατα που 

αναµένονται από την κοινή γραµµή δράσεως.» 

Προκαταρκτικά συµπεράσµατα 

Η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της συµπεράσµατα σηµείωσε ότι δεν προκύπτουν 

στοιχεία που δεικνύουν ότι οι ΑΤΗΚ και LTV αποτελούν από κοινού συλλογική 

οντότητα έναντι των ανταγωνιστών τους, των εµπορικών εταίρων τους και των 

καταναλωτών σε δεδοµένη αγορά, αλλά ούτε και έχουν προσκοµιστεί τέτοια στοιχεία 

από την Primetel. Συγκεκριµένα, από τις απαντήσεις των ανταγωνιστών/ εµπορικών 

εταίρων στη βάση της προκαταρκτικής έρευνας δεν µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα 

ότι βλέπουν τις δύο εταιρείες ως µία από κοινού συλλογική οντότητα. 

Η Επιτροπή σηµείωσε τον ισχυρισµό της Primetel ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά την 

απόκτηση δικαιωµάτων µετάδοσης αγώνων κυπριακού ποδοσφαίρου µετά από τον 

τερµατισµό των συµφωνιών της ΚΟΠ οφείλονται τόσο στην ΑΤΗΚ όσο και στην LTV, 

ενώ η ίδια η Primetel ανέφερε τόσο τις µεταξύ των µερών συµφωνίες όσο και σκέψεις 

ή προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν από µέρους της ΑΤΗΚ και αποσκοπούσαν 

στην απόκτηση µετοχών στην LTV. 

Η Επιτροπή στα προκαταρκτικά της συµπεράσµατα παρατήρησε ότι από τα ενώπιον 

της στοιχεία φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ ουδέποτε απέκτησε µετοχές στην LTV και, ως εκ 

τούτου, ο εν λόγω ισχυρισµός δεν µπορεί να εξεταστεί ως ενδεχόµενος οικονοµικός 

δεσµός. Επιπλέον, οι µόνοι ‘δεσµοί’ µεταξύ των δύο εταιρειών που έχουν εντοπιστεί 

είναι οι συµφωνίες που έχουν υπογραφεί για την µετάδοση των καναλιών της LTV, 

καθώς και συµφωνίες αναφορικά µε πώληση στιγµιότυπων και κάποιου 

περιεχοµένου το οποίο δεν αποτελεί υψηλής στάθµης περιεχόµενο. Βάσει της 

ευρωπαϊκής νοµολογίας, οι εν λόγω ‘δεσµοί’ δεν επαρκούν για να θεωρηθεί ότι οι 

ΑΤΗΚ και LTV έχουν τέτοιους οικονοµικούς δεσµούς οι οποίοι οδηγούν σε 

συµπέρασµα ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.  

Εξάλλου, ως είχε σηµειωθεί η LTV είχε συνάψει ίδιες ή και παρόµοιες συµφωνίες σε 

ό,τι αφορά τη διανοµή των καναλιών της µε παρόχους όπως η Cablenet, η Primetel, 

Multichoice και AthinaSat. Σε ό,τι αφορά τις συµφωνίες για µεταπώληση 

περιεχοµένου χαµηλής στάθµης στην ΑΤΗΚ, δεν φαίνεται ότι αυτές αποτελούν κάτι 

περισσότερο από εµπορικές συµφωνίες µεταξύ µίας εταιρείας η οποία 

δραστηριοποιείται σε χονδρικό επίπεδο στη µεταπώληση περιεχοµένου (LTV) και 
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µίας άλλης η οποία δραστηριοποιείται στο λιανικό επίπεδο της αγοράς των 

υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης (ΑΤΗΚ).  

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής της αξιολόγησης, έλαβε υπόψη της και 

το βαθµό συγκέντρωσης που επικρατούσε στην αγορά κατά το 2009 και 2010. Προς 

τούτο χρησιµοποίησε το δείκτη Herfindahl-Hirschman για να εξακριβώσει το επίπεδο 

συγκέντρωσης σε ό,τι αφορά τους συνδροµητές περιεχοµένου159 και τους 

συνδροµητές υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης. 

 HHI=Σs² Αγοράς160 

 Συνδροµητές περιεχοµένου161 Συνδροµητές υπηρεσιών 

συνδροµητικής τηλεόρασης 

2009 {…} {…} 

2010 {…} {…} 

 

Η Επιτροπή κατά την προκαταρκτική της αξιολόγηση παρατήρησε ότι η αγορά 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης δεικνύει σχετικά υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης. 

Παρόλα αυτά σε ό,τι αφορά τους συνδροµητές περιεχοµένου, οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται ως ένδειξη για την ελκυστικότητα του περιεχοµένου του κάθε 

παρόχου, η δραστηριοποίηση των παρόχων παρουσιάζει υψηλά επίπεδα 

συγκέντρωσης. Τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης καθιστούν τον ανταγωνισµό ακόµη 

δυσκολότερο. Εντούτοις, πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την υπό εξέταση χρονική 

περίοδο, ήτοι το 2010, η Primetel απέκτησε δικαιώµατα µετάδοσης αγώνων 

κυπριακού ποδοσφαίρου (ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΠΟΠ 

ΚΙΝΥΡΑΣ ΠΕΓΕΙΑΣ, ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ, ΑΕΠ ΠΑΦΟΥ), ενώ συνήψε και συµφωνία 

για µετάδοση των αγώνων UEFA το 2009.  

Πρέπει ακόµα να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι από το 2006 αυξήθηκε η διείσδυση 

στην αγορά  της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι 

προηγουµένως οι πάροχοι της αγοράς σε ό,τι αφορά την απόκτηση δικαιωµάτων 

κυπριακού ποδοσφαίρου και άλλου αθλητικού περιεχοµένου για την επικράτεια της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ήταν η ATHK και η LTV, ενώ σε ότι αφορά τις 

κινηµατογραφικές ταινίες συµµετείχε ως ανταγωνιστής και η Nova Cyprus. Ως εκ 

                                                             
159 Τα µερίδια αγοράς σε ό,τι αφορά τους συνδροµητές περιεχοµένου αφορούν την ανάλυση κατά την 
οποία λήφθηκε υπόψη ο αριθµός των συνδροµητών που είναι συνδροµητής είτε απευθείας (π.χ. 
συνδροµητής LTV στη λιανική) καθώς και ο αριθµός των συνδροµητών που είναι έµµεσα συνδροµητής 
µέσω άλλης πλατφόρµας (π.χ. συνδροµητής Cytavision ο οποίος όµως καταβάλλει και ποσά για τα 
κανάλια της LTV). 
160 Herfindahl–Hirschman Index 
161 Χωρίς την Cablenet. 
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τούτου, ήταν αναµενόµενο ότι θα ήταν δύσκολο για ένα νέο πάροχο να εισέλθει στην 

αγορά λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης βασιζόµενος µόνο στα δικαιώµατα 

µετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχοµένου, εφόσον αυτά τα δικαιώµατα δίδονται 

στη βάση συµβολαίων, συνήθως σε αποκλειστική βάση, και για συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα το οποίο ικανοποιεί τόσο τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την 

επένδυση που γίνεται αλλά και τους κανόνες του ανταγωνισµού.  

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω σηµειώνεται ότι: «ισχυρισµός περί συνδροµής 

«συλλογικής δεσπόζουσας θέσης» πρέπει να θεµελιώνεται σε σκόπιµη συµπεριφορά 

και να µη βασίζεται σε απλή σύµπτωση συγκλίνουσας εµπορικής συµπεριφοράς σε 

πολύ έντονα συγκεντρωτικές αγορές»162. Στην προκειµένη περίπτωση, φαίνεται ότι οι 

ΑΤΗΚ και LTV ανταγωνίζονταν για την απόκτηση των δικαιωµάτων µετάδοσης του 

κυπριακού ποδοσφαίρου, καθώς και για άλλα δικαιώµατα αθλητικού περιεχοµένου, 

ενώ δεν έχει τεκµηριωθεί ότι δρούσαν σκόπιµα στην αγορά καθώς και δεν έχει 

τεκµηριωθεί και ο ισχυρισµός περί συγκλίνουσας συµπεριφοράς,  ως παράγοντας 

απόδειξης ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.  

Η Επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω, κατέληξε στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι 

τα υπάρχοντα στοιχεία δεν συνηγορούν υπέρ του ισχυρισµού ότι οι ΑΤΗΚ και LTV 

αποτελούσαν από κοινού συλλογική οντότητα Φφαίνεται ότι δεν κατείχαν συλλογική 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ως εκ τούτου η περαιτέρω εξέταση των 

υπολοίπων συστατικών στοιχείων του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου παρέλκει. 

Θέσεις της Primetel επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων 

Είναι η θέση του δικηγόρου της Primetel ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε την 

καταγγελία στο σωστό νοµικό και πραγµατικό της πλαίσιο κάνοντας ανεπαρκή 

εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού και απέτυχε να αξιολογήσει την ύπαρξη ή όχι 

δεσπόζουσας θέση στην αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας, µη 

λαµβάνοντας υπόψη φραγµούς εισόδου και την ικανότητα των καταναλωτών να 

αντιδράσουν, αποδεχόµενη πως οι εταιρείες δεν είχαν να προσκοµίσουν επαρκή 

στοιχεία. 

Αξιολόγηση της Επιτροπής 

                                                             
162 Σύγγραµµα Λ.Ε. Κοτσίρη, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού Αθέµιτου και Ελεύθερου (2000), 4η έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 512 αναφορικά µε απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου στην 
υπόθεση Τ-68, 77 και 79/89 Italian Flat Glass, Συλλ. 1992, II 1403 
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Αναφορικά µε την συλλογική δεσπόζουσα θέση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι µόνοι 

‘δεσµοί’ µεταξύ των δύο εταιρειών που έχουν εντοπιστεί είναι οι συµφωνίες που 

έχουν υπογραφεί για την µετάδοση των καναλιών της LTV, καθώς και συµφωνίες 

αναφορικά µε πώληση στιγµιότυπων και κάποιου περιεχοµένου το οποίο δεν 

αποτελεί υψηλής στάθµης περιεχόµενο. Βάσει της ενωσιακής νοµολογίας ως έχει 

αναλυθεί στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της Επιτροπής, οι εν λόγω ‘δεσµοί’ δεν 

επαρκούν για να θεωρηθεί ότι οι ΑΤΗΚ και LTV έχουν τέτοιους οικονοµικούς δεσµούς 

οι οποίοι οδηγούν σε συµπέρασµα ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.  

Εξάλλου, έχει ήδη σηµειωθεί η LTV είχε συνάψει ίδιες ή και παρόµοιες συµφωνίες σε 

ό,τι αφορά τη διανοµή των καναλιών της µε παρόχους όπως η Cablenet, η Primetel, 

Multichoice και AthinaSat. Σε ό,τι αφορά τις συµφωνίες για µεταπώληση 

περιεχοµένου χαµηλής στάθµης στην ΑΤΗΚ, δεν φαίνεται ότι αυτές αποτελούσαν 

κάτι περισσότερο από εµπορικές συµφωνίες µεταξύ µίας εταιρείας η οποία 

δραστηριοποιείτο σε χονδρικό επίπεδο στη µεταπώληση περιεχοµένου (LTV) και 

µίας άλλης η οποία δραστηριοποιείτο στο λιανικό επίπεδο της αγοράς των 

υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης (ΑΤΗΚ). Σηµειώνεται ότι το ποσοστό των 

συνδροµητών των εταιρειών ΑΤΗΚ και LTV που είχαν αθλητικό περιεχόµενο δεν 

επηρεάζει τη σχέση µεταξύ των εταιρειών. 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω σηµειώνεται ότι: «ισχυρισµός περί συνδροµής 

«συλλογικής δεσπόζουσας θέσης» πρέπει να θεµελιώνεται σε σκόπιµη συµπεριφορά 

και να µη βασίζεται σε απλή σύµπτωση συγκλίνουσας εµπορικής συµπεριφοράς σε 

πολύ έντονα συγκεντρωτικές αγορές»163. Στην προκειµένη περίπτωση οι ΑΤΗΚ και 

LTV ανταγωνίζονταν για την απόκτηση των δικαιωµάτων µετάδοσης του κυπριακού 

ποδοσφαίρου, καθώς και για άλλα δικαιώµατα αθλητικού περιεχοµένου, ενώ δεν έχει 

τεκµηριωθεί ότι δρούσαν σκόπιµα στην αγορά καθώς και δεν έχει τεκµηριωθεί και ο 

ισχυρισµός περί συγκλίνουσας συµπεριφοράς,  ως παράγοντας απόδειξης ύπαρξης 

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της Primetel δεν 

µπορούν να διαφοροποιήσουν ούτε αναιρούν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της 

Επιτροπής. Εν προκειµένω και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει 

οµόφωνα ότι τα ενώπιον της στοιχεία δεν συνηγορούν περί ύπαρξης συλλογικής 

                                                             
163 Σύγγραµµα Λ.Ε.Κοτσίρη, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού Αθέµιτου και Ελεύθερου (2000), 4η έκδοση, Εκδόσεις 
Σακκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 512 αναφορικά µε απόφαση Γενικού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Τ-
68, 77 και 79/89 Italian Flat Glass, Συλλ. 1992, II 1403 
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δεσπόζουσας θέσης της ΑΤΗΚ και LTV για περαιτέρω αξιολόγηση κατάχρησης του 

άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου.  

8.11 Παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

Η Επιτροπή στη συνέχεια εξέτασε τον ισχυρισµό της Primetel ότι꞉ «Η CYTA 

προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµική εξάρτησης, στην 

οποία βρίσκεται η Primetel προς αυτή ή και/ ή προς την LTV που κατέχουν θέση 

προµηθευτή και/ ή παραγωγού, ως προς την Primetel που είναι αγοραστής και/ ή 

διανοµέας, ως προς την υποδοµή της CYTA και/ή του περιεχοµένου της LTV (στο 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης) και η οποία Primetel δεν διαθέτει ισοδύναµη 

εναλλακτική λύση. Η πρακτική αυτή γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του 

Νόµου. Η καταχρηστική αυτή εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης 

συνίσταται στην επιβολή άµεσα ή έµµεσα αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην 

εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης, εις βάρος της Primetel µε κίνδυνο και/ ή απειλή τη 

διακοπή εµπορικών σχέσεων κάτι που θα αποβεί εις βάρος των καταναλωτών». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6(2) του Νόµου, ως ίσχυε κατά την υποβολή της παρούσας 

καταγγελίας: 

«Απαγορεύεται η καταχρηστική εκµετάλλευση, από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, 

της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται προς αυτή ή αυτές µία 

επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, προµηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, 

διανοµέα ή εµπορικού συνεργάτη τους, ακόµη κι ως προς ένα ορισµένο είδος 

προϊόντων ή υπηρεσιών, και δε διαθέτει ισοδύναµη εναλλακτική λύση. 

Η καταχρηστική αυτή εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης µπορεί να 

συνίσταται ιδιαίτερα στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρµογή 

διακριτικής µεταχείρισης, στη διακοπή εµπορικών σχέσεων µε ανάληψη ή µεταφορά 

των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται µε τις εν λόγω εµπορικές σχέσεις κατά 

τρόπο που επηρεάζει ουσιωδώς τον ανταγωνισµό ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη 

διακοπή µακροχρόνιων εµπορικών σχέσεων.» 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εν λόγω διάταξη αναφέρεται σε µονοµερείς συµπεριφορές 

επιχειρήσεων και όχι σε πρακτικές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη δοµή της 

αγοράς. Συνεπώς, για την εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) σχέση οικονοµικής εξάρτησης µιας 

επιχείρησης από άλλη ή άλλες, β) η εξαρτώµενη επιχείρηση να µη διαθέτει 
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ισοδύναµη εναλλακτική λύση και γ) ταυτόχρονα η εξαρτώσα επιχείρηση να προβαίνει 

σε καταχρηστική εκµετάλλευση της προαναφερόµενης εξάρτησης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και τους ισχυρισµούς της Primetel, οι οποίοι έχουν 

παρατεθεί αυτολεξεί, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι προχώρησε µε την εξέταση της 

ισχυριζόµενης παράβασης του άρθρου 6(2) µόνο σε ό,τι αφορά την ΑΤΗΚ και την 

ισχυριζόµενη οικονοµική εξάρτηση της Primetel από αυτή. Οι ισχυρισµοί σε ότι 

αφορά καταχρηστική εκµετάλλευση από την ΑΤΗΚ της σχέσης οικονοµικής 

εξάρτησης στην οποία βρίσκεται η Primetel σε σχέση µε την LTV δεν µπορεί να 

εξεταστεί εφόσον ο Νόµος αναφέρεται σε καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης 

οικονοµικής εξάρτησης από την ίδια την επιχείρηση η οποία είναι σε θέση 

οικονοµικής υπεροχής και όχι ως αποτέλεσµα της σύµπραξης δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων. 

Εξάλλου, η Primetel προς στοιχειοθέτηση των ισχυρισµών της µετά από 

διευκρινιστικά ερωτήµατα που της είχαν τεθεί από την Υπηρεσία ανέφερε ότι꞉ «Ως 

παράδειγµα εκµετάλλευσης της οικονοµικής ισχύος και θέσης της στην αγορά, 

αναφέρεται η προσπάθεια της ΑΤΗΚ το 2006 να προχωρήσει σε συµφωνία µε την 

LTV για να κλειδώσει όλες τις αγορές που έχουν σχέση µε την παρούσα υπόθεση και 

που ευτυχώς εµποδίστηκε από την ΕΠΑ στο να προχωρήσει προς αυτή την 

κατεύθυνση µε την αυτεπάγγελτη έρευνα στην οποία προέβη η ΕΠΑ.» .  

Η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της, σηµείωσε ότι η εξέταση της 

παράβασης περιορίζεται στη συµπεριφορά της ΑΤΗΚ σε σχέση µε το δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών της – υποδοµή. Αυτό γιατί αφενός οι ισχυρισµοί της 

Primetel πως η ΑΤΗΚ, µέσω της LTV, καταχράται τη σχέση οικονοµικής εξάρτησης 

στην οποία βρίσκεται η Primetel προς την LTV, δεν µπορεί να αποτελέσει ζήτηµα 

που εξετάζεται υπό το πρίσµα της πιθανολογούµενης παράβασης του άρθρου 6(2) 

του Νόµου και αφετέρου, η Primetel δεν κατέχει θέση πελάτη, προµηθευτή, 

παραγωγού, αντιπροσώπου, διανοµέα ή εµπορικού συνεργάτη της ΑΤΗΚ ως προς 

το συγκεκριµένο προϊόν. 

Αναφορικά µε το λιανικό επίπεδο των υπηρεσιών / προϊόντων σταθερής τηλεφωνίας 

και σταθερής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης, η Επιτροπή στα προκαταρκτικά 

συµπεράσµατα της, σηµείωσε ότι δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να 

δεικνύει ότι η Primetel κατέχει θέση πελάτη, προµηθευτή, παραγωγού, 

αντιπροσώπου, διανοµέα ή εµπορικού συνεργάτη της ΑΤΗΚ. Η µόνη σχέση που 

υπάρχει µεταξύ ΑΤΗΚ και Primetel είναι αυτή δύο ανταγωνιστών. Οι οποιοιδήποτε 
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ισχυρισµοί της Primetel αναφορικά µε αυτό το επίπεδο της αγοράς έχουν ήδη 

εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 6(1) του Νόµου, ανωτέρω.  

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή προχωρεί πιο κάτω στην ανάλυση του 

άρθρου 6(2) του Νόµου στη βάση της σχέσης ΑΤΗΚ και Primetel σε ό,τι αφορά το 

επίπεδο της υποδοµής της ΑΤΗΚ όπου η ΑΤΗΚ δρα ως προµηθευτής και η Primetel 

ως πελάτης (χονδρικό επίπεδο). 

(Α) Επιχείρηση 

Για την υπαγωγή στο άρθρο 6(2) του Νόµου, θα πρέπει τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι 

τόσο η επιχείρηση που είναι σε θέση ισχύος όσο και η επιχείρηση που εξαρτάται 

οικονοµικά από αυτή, να αποτελούν ‘επιχειρήσεις’, ως ο ορισµός της έννοιας 

επιχείρησης. Προς τούτο, η Επιτροπή επισηµαίνει το άρθρο 2 του Νόµου καθώς και 

την ευρωπαϊκή νοµολογία αναφορικά µε τον ορισµό της έννοιας επιχείρηση, ως αυτή 

ήδη αναλύθηκε. 

Επισηµαίνεται ότι, ως έχει αναλυθεί στα πλαίσια εξέτασης του άρθρου 6(1) του 

Νόµου ανωτέρω, η ΑΤΗΚ αποτελεί επιχείρηση για σκοπούς εφαρµογής του Νόµου. 

Ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ αποτελεί επιχείρηση και για σκοπούς εξέτασης του άρθρου 

6(2) του Νόµου. 

Η Primetel, ως ισχυρίζεται, εξαρτάται οικονοµικά από την ΑΤΗΚ, σε ό,τι αφορά την 

υποδοµή της τελευταίας. Η δραστηριοποίηση της Primetel στις αγορές σταθερής 

τηλεφωνίας, λιανικής σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδροµητικής 

τηλεόρασης µέσω της υφιστάµενης υποδοµής της ΑΤΗΚ αποτελεί εµπορικής και 

οικονοµικής φύσεως δραστηριότητα, στα πλαίσια του ορισµού που προσδίδει σε 

αυτή η ευρωπαϊκή νοµολογία, ως µέρος αυτής παρατίθεται πιο πάνω, και, ως εκ 

τούτου, η Primetel αποτελεί ‘επιχείρηση’ για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 

6(2) του Νόµου. 

(Β) Σχέση οικονοµικής εξάρτησης 

Η ύπαρξη σχέσης οικονοµικής εξάρτησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

εφαρµογή του άρθρου 6(2) του Νόµου και εξαρτάται από τα γεγονότα της εκάστοτε 

υπόθεσης/ καταγγελίας.  

Η έννοια της οικονοµικής εξάρτησης προϋποθέτει την ύπαρξη µιας επιχείρησης, η 

οποία κατέχει συνήθως τη θέση πελάτη ή προµηθευτή, και µιας εξαρτηµένης 
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επιχείρησης ως προς ένα συγκεκριµένο είδος προϊόντων.164 Η Επιτροπή σηµειώνει 

επίσης ότι, η έννοια της οικονοµικής εξάρτησης είναι συνυφασµένη µε την ύπαρξη 

συµφωνίας συνεργασίας, τη χρονική διάρκεια για τη δηµιουργία της εξάρτησης, 

σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις από την εξαρτώµενη αποκλειστικά σε σχέση µε 

το αντικείµενο συνεργασίας και κυρίως αντικειµενικά τεκµηριωµένη πεποίθηση 

συνέχισης της σχέσης συνεργασίας.165 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού «κριτήρια για τη διαπίστωση 

τυχόν σχέσης οικονοµικής εξάρτησης αποτελεί η ενδεχόµενη αποκλειστική 

συνεργασία µεταξύ των µερών, όπως επίσης και το ύψος των κερδών και εσόδων 

που διασφαλίζει ο έµπορος από τη διακίνηση και πώληση των προϊόντων του 

προµηθευτή και το εάν και κατά πόσο αυτά αποτελούν σηµαντικό τµήµα του 

συνολικού (ετήσιου) κύκλου εργασιών του».166 Επιπλέον, η «… σχέση οικονοµικής 

εξάρτησης µεταξύ δύο εταιρειών υφίσταται µόνο εφόσον αναπτύχθηκε µεταξύ τους 

τυπική ή άτυπη σχέση συµβατικής συνεργασίας οιασδήποτε µορφής.»167  

Η Επιτροπή σηµειώνει τον ισχυρισµό της Primetel ότι꞉ «Λόγω της τεχνολογικής 

ιδιοµορφίας (IPTV) που χαρακτηρίζει την πλατφόρµα συνδροµητικής τηλεόρασης της 

Primetel, όπου η υπηρεσία παρέχεται µέσω ευρυζωνικής πρόσβασης υπάρχει άµεση 

σύνδεση και σύζευξη των υπό εξέταση σχετικών αγορών της σταθερής τηλεφωνίας, 

των ευρυζωνικών υπηρεσιών, του περιεχοµένου υψηλής στάθµης και της 

συνδροµητικής τηλεόρασης, και η Primetel η οποία είναι άµεσα εξαρτηµένη από την 

ΑΤΗΚ σε όλες τις πιο πάνω αγορές θα πρέπει για να επιβιώσει να την ανταγωνιστεί 

στις αγορές αυτές που δυστυχώς δεν είναι στο σύνολό τους ρυθµιζόµενες. Ως 

αποτέλεσµα υπάρχει µία σχέση οικονοµικής και γενικότερης εξάρτησης της Primetel 

από την ΑΤΗΚ.» 

Η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της, επεσήµανε ότι η µόνη 

οικονοµική σχέση που έχουν ΑΤΗΚ και Primetel, η οποία ενδεχοµένως να θέσει την 

Primetel σε σχέση οικονοµικής εξάρτησης από την ΑΤΗΚ, είναι αυτή της υποδοµής – 

του δηµοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εθνικό και διεθνές) µέσω του 

οποίου η ΑΤΗΚ παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες και στο οποίο η Primetel έχει 

                                                             
164 Βλ. Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού Αρ. 450/V/2009, Καταγγελία της Παρασκευής 
Γουργολίτσα κατά της εταιρείας REEMTSMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η IMPERIAL TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.) για 
παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α ν.703/77, παρ.14 
165 Λάµπρος Ε. Κοστίρης, ∆ίκαιο Ανταγωνισµού Αθέµιτου και Ελεύθερου, 6η έκδοση, εκδόσεις 
Σάκκουλα.  
166 Απόφαση Ε.Α. 514/VI/2011 
167 Απόφαση Ε.Α. 429/V/2009. Βλ. επίσης τις αποφάσεις τις Ε.Α. αρ. 145/ΙΙ/2000, αρ. 297/IV/2006 και 
αρ. 442/V/2009. 
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αποκτήσει πρόσβαση ή / και αγοράζει υπηρεσίες στη βάση προτύπων συµφωνιών 

που έχουν εγκριθεί από το ΓΕΡΗΕΤ. Οι συµφωνίες που έχουν υπογραφεί  αφορούν 

την Αδεσµοποίητη πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (RUO), διασύνδεση για σταθερή 

τηλεφωνία (RIO) και χωρητικότητα στα διεθνή καλώδια.  

Σε σχέση µε την υποδοµή της ΑΤΗΚ, η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα 

της έκρινε ότι η Primetel βρίσκεται σε σχέση οικονοµικής εξάρτησης προς την ΑΤΗΚ 

εφόσον µπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες λιανικής σταθερής τηλεφωνίας, λιανικής 

σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης µόνο µέσω του δικτύου/ υποδοµής της ΑΤΗΚ στη βάση σχετικής 

συµφωνίας που έχει υπογραφεί και παρέχει στην Primetel πρόσβαση στο δίκτυο 

αυτό. Επίσης, η Primetel επισήµανε ότι στη βάση αυτής της συµφωνίας επένδυσε σε 

κατάλληλη τεχνολογία και τεχνογνωσία και ανέπτυξε τα συστήµατά της µε τέτοιο 

τρόπο ούτως ώστε να είναι συµβατά µε το υφιστάµενο δίκτυο της ΑΤΗΚ. 

(Γ) Ισοδύναµη εναλλακτική λύση 

Αναφορικά µε την εν λόγω προϋπόθεση, δηλαδή την απουσία ισοδύναµης 

εναλλακτικής λύσης, αυτή προϋποθέτει είτε την απουσία λύσεων ή ότι οι 

προσφερόµενες συνδέονται µε σοβαρά µειονεκτήµατα.  

Εποµένως, η απουσία εναλλακτικής λύσης προκύπτει όταν η καταγγέλλουσα εταιρεία 

δεν µπορεί να προµηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από άλλη πηγή ή, εάν 

µπορεί, όχι µε τους ίδιους αλλά µε δυσµενέστερους όρους που θα έχουν ως 

αποτέλεσµα να περιέλθει σε δυσµενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση, αφού 

µειώνεται έτσι σηµαντικά η ικανότητα της να ανταπεξέλθει στον ελεύθερο 

ανταγωνισµό, γεγονός το οποίο µπορεί να την οδηγήσει και σε αδυναµία συνέχισης 

της λειτουργίας της.168 Απουσία ισοδύναµης εναλλακτικής λύσης υφίσταται και στην 

περίπτωση που ένας µεταπωλητής δεν θα µπορούσε να στραφεί σε εναλλακτικές 

πηγές εφοδιασµού δίχως να υποστεί σοβαρές οικονοµικές θυσίες.169  

Από τη διατύπωση της τελευταίας διάταξης συνάγεται, ότι η παράβαση της 

προϋποθέτει τη διαµόρφωση αδυναµίας διάθεσης ισοδύναµης εναλλακτικής λύσης, 

υπό την έννοια, είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι 

υπάρχουσες συνδέονται µε σοβαρά µειονεκτήµατα για την εξαρτηµένη επιχείρηση.  

                                                             
168 Βλ. σχετικά Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού µε Αρ.  91/99,150/00, 144/00, 145/00. 
169 Βλ. επίσης την Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού Αρ. 297/2006. 
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Η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της παρατήρησε ότι η ΑΤΗΚ ως 

εταιρεία που κατείχε το µονοπώλιο στην αγορά έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, το οποίο 

µέχρι και το 2014 δεν είχε υπερβεί οποιοσδήποτε άλλος πάροχος. Ενδεικτικά 

σηµειώθηκε ότι η Cablenet η οποία δηµιουργεί το δικό της δίκτυο δεν είχε φθάσει να 

καλύψει τη γεωγραφική επιφάνεια που είχε καλύψει η ΑΤΗΚ. Επιπλέον, κανένας 

άλλος πάροχος πλην της Cablenet δεν είχε επιχειρήσει να δηµιουργήσει το δικό του 

δίκτυο, εφόσον αυτό απαιτούσε υψηλές επενδύσεις. Περαιτέρω, σηµειώθηκε ότι το 

δίκτυο της ΑΤΗΚ είναι το µεγαλύτερο στην Κύπρο ως δεικνύει και αριθµός ερευνών 

του ΕΡΗΕΤ170. Οι εναλλακτικές λύσεις που ενδεχοµένως να είχε η Primetel για να 

παρέχει λιανικές υπηρεσίες στον καταναλωτή θα ήταν είτε να δηµιουργήσει δικό της 

δίκτυο, είτε να υπογράψει σχετικές συµφωνίες µε άλλο πάροχο δικτύου, π.χ. της 

Cablenet, ως είχε πράξει η LTV, είτε να βρει άλλους µεθόδους όπως τα δορυφορικά 

µέσα. 

Σε ότι αφορά τη δηµιουργία ιδιόκτητου δικτύου, η Επιτροπή έκρινε ότι µία τέτοια λύση 

δεν αποτελεί ισοδύναµη εναλλακτική λύση στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 6(2) 

του Νόµου. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε µεγάλες επενδύσεις και σίγουρα θα ήταν 

δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να δηµιουργήσει κάποιος πάροχος ένα δίκτυο στα 

µεγέθη της ΑΤΗΚ. 

Αναφορικά µε το ενδεχόµενο συµφωνίας µε άλλο πάροχο δικτύου ή εύρεση άλλων 

µεθόδων όπως τα δορυφορικά µέσα, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν αποτελεί ισοδύναµη 

εναλλακτική λύση εφόσον η Primetel έχει αναπτύξει τα συστήµατά της, τον τρόπο 

λειτουργίας της στη βάση του δικτύου της ΑΤΗΚ και θα απαιτούσε µεγάλες 

επενδύσεις να τροποποιήσει όλες αυτές τις δοµές. Επιπλέον, η χωρητικότητα ενός 

τέτοιου άλλου δικτύου είναι αµφίβολη. 

Η δραστηριοποίηση της Primetel στην αγορά στη βάση σχετικών συµφωνιών µε την 

ΑΤΗΚ, την έχει οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου συστήµατος το οποίο 

απαίτησε µεγάλες επενδύσεις. ∆ιαφοροποίηση στην υποδοµή που χρησιµοποιεί η 

Primetel θα σήµαινε τεράστιες επιπρόσθετες επενδύσεις, τις οποίες κανένας 

πάροχος δεν έχει αναλάβει µέχρι σήµερα, πλην της Cablenet, η οποία ξεκίνησε τη 

δραστηριοποίηση της µαζί µε την ανάπτυξη του δικτύου της αλλά µέχρι και το 2014 

δεν είχε εξασφαλίσει τη γεωγραφική κάλυψη του δικτύου της ΑΤΗΚ. 

                                                             
170 Επισηµαίνεται ότι η ΑΤΗΚ αποτελεί οργανισµό ο οποίος κατέχει σηµαντική ισχύ στην αγορά 
σύµφωνα µε τις αναλύσεις του ΕΡΗΕΤ και, ως εκ τούτου, αριθµός δραστηριοτήτων της ρυθµίζεται από 
τον ΕΡΗΕΤ. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της έκρινε ότι η 

Primetel δε διαθέτει άλλη ισοδύναµη εναλλακτική λύση εκτός της χρήσης της 

υποδοµής της ΑΤΗΚ.  

(∆) Καταχρηστική εκµετάλλευση σχέσης οικονοµικής εξάρτησης 

Καταχρηστική εκµετάλλευση σχέσης οικονοµικής εξάρτησης υφίσταται όταν η ισχυρή 

επιχείρηση, από την οποία µία ή περισσότερες επιχειρήσεις εξαρτώνται, 

εκµεταλλεύεται την ισχύ την οποία της δίνει η αδυναµία της εξαρτώµενης επιχείρησης 

να διαθέτει άλλη ισοδύναµη εναλλακτική λύση και αποκοµίζει οφέλη για τον εαυτό της 

και εις βάρος της εξαρτηµένης επιχείρησης, τα οποία δεν θα αποκόµιζε αν υπήρχε 

εναλλακτική λύση.171 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε ό,τι αφορά την καταχρηστική εκµετάλλευση από 

µέρους της ΑΤΗΚ κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου η Primetel αναφέρει 

τα ακόλουθα: «Η εκµετάλλευση αυτής της οικονοµικής εξάρτησης γίνεται µε πολλούς 

τρόπους από πλευράς της ΑΤΗΚ είτε καθυστερώντας να ικανοποιήσει τα αιτήµατα της 

Primetel µε διάφορες προφάσεις, είτε αρνούµενη να παράσχει υπηρεσίες ή 

περιεχόµενο που παρέχει σε δικές της θυγατρικές υπηρεσίες ή ακόµη διεκδικώντας 

όλες τις ευκαιρίες που παρέχονται στην αγορά µε την οικονοµική της ισχύ και 

αρνούµενη στη συνέχεια να προσφέρει στην Primetel την υποδοµή που αναπτύσσει 

την οποία η Primetel χρειάζεται για να µπορέσει να ανταγωνιστεί την ΑΤΗΚ.» 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι oι ισχυρισµοί της Primetel σε ό,τι αφορά συµπεριφορά ή / 

και ενέργειες της ΑΤΗΚ σε σχέση µε το δίκτυο επικοινωνιών της, ως καταγράφηκαν 

ήταν γενικοί, αόριστοι και ασαφείς. Συγκεκριµένα η Primetel αναφέρεται σε 

καθυστέρηση ικανοποίησης αιτηµάτων της Primetel µε διάφορες προφάσεις και σε 

άρνηση παροχής υπηρεσιών. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι ισχυρισµοί αυτοί που 

παραθέτει η Primetel είναι γενικοί και δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό 

στοιχείο που επιβεβαιώνει ή και στηρίζει αυτή της τη θέση. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά 

τις υπηρεσίες που η ΑΤΗΚ κατ’ ισχυρισµόν αρνείται να παρέχει, η Primetel δεν έχει 

αναφέρει ποιες είναι αυτές και πως αυτές συνδέονται µε τις υποχρεώσεις της ΑΤΗΚ 

ως πάροχου του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια των κανόνων του 

ανταγωνισµού. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της κατέληξε ότι η 

Primetel είναι οικονοµικά εξαρτώµενη της ΑΤΗΚ σε σχέση µε το δίκτυο ηλεκτρονικών 

                                                             
171 Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού Αρ. 450/V/2009, παρ.16 
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επικοινωνιών – υποδοµή της τελευταίας, ότι η Primetel δεν έχει ισοδύναµη 

εναλλακτική λύση εντούτοις δεν έχουν υποβληθεί στοιχεία που δύνανται να 

αποδείξουν καταχρηστική εκµετάλλευση από την ΑΤΗΚ αυτής της σχέσης.  

(Ε) Θέσεις της Primetel επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων της 

Επιτροπής 

Η Ρrimetel δια των δικηγόρων της δήλωσε ότι η συµπεριφορά της ΑΤΗΚ και της LTV 

αναφορικά µε τα εγειρόµενα θέµατα ήταν αντίθετη και συνεχίζει να είναι αντίθετη µε 

τους Κυπριακούς και Ευρωπαϊκούς Νόµου και/ή κανόνες περί προστασίας του 

ανταγωνισµού. Η Ρrimetel δια των δικηγόρων της δήλωσε ότι η Επιτροπή µε την 

επιστολή της ηµεροµηνίας 6/8/2015, ανέδειξε µια προφανή αδυναµία να θέσει και να 

αξιολογήσει την καταγγελία στο ορθό νοµικό και πραγµατικό της πλαίσιο, βρισκόµενη 

σε πλάνη ως προς κρίσιµα και ουσιώδη σηµεία της καταγγελίας και προβαίνοντας σε 

ανεπαρκή εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού που προσκόµισε η Primetel. 

Η Primetel αναφέρεται σε καθυστέρηση ικανοποίησης αιτηµάτων της Primetel µε 

διάφορες προφάσεις και σε άρνηση παροχής υπηρεσιών. 

(ΣΤ) Αξιολόγηση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι για την εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα πρέπει 

να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) σχέση οικονοµικής εξάρτησης 

µιας επιχείρησης από άλλη ή άλλες, β) η εξαρτώµενη επιχείρηση να µη διαθέτει 

ισοδύναµη εναλλακτική λύση και γ) ταυτόχρονα η εξαρτώσα επιχείρηση να προβαίνει 

σε καταχρηστική εκµετάλλευση της προαναφερόµενης εξάρτησης. 

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό σε σχέση µε το άρθρο 6(2) του Νόµου  για 

καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης της Primetel προς 

την ΑΤΗΚ, η Επιτροπή αναφέρει ότι καταχρηστική εκµετάλλευση σχέσης οικονοµικής 

εξάρτησης υφίσταται όταν η ισχυρή επιχείρηση, από την οποία µία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις εξαρτώνται, εκµεταλλεύεται την ισχύ την οποία της δίνει η αδυναµία της 

εξαρτώµενης επιχείρησης να διαθέτει άλλη ισοδύναµη εναλλακτική λύση και 

αποκοµίζει οφέλη για τον εαυτό της και εις βάρος της εξαρτηµένης επιχείρησης, τα 

οποία δεν θα αποκόµιζε αν υπήρχε άλλη εναλλακτική λύση.172 

Η Primetel αναφέρεται σε καθυστέρηση ικανοποίησης αιτηµάτων της µε διάφορες 

προφάσεις και σε άρνηση παροχής υπηρεσιών. Η Επιτροπή, παρατηρεί ότι οι 

                                                             
172 Ibid. , Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισµού Αρ. 450/V/2009, παρ.16 
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ισχυρισµοί αυτοί που παραθέτει η Primetel είναι γενικοί και δεν έχει αποσταλεί 

οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει ή και στηρίζει αυτή της τη θέση. 

Επιπρόσθετα, αν και η Primetel είναι οικονοµικά εξαρτώµενη της ΑΤΗΚ σε σχέση µε 

το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών – υποδοµή της τελευταίας, δεν έχουν 

υποβληθεί στοιχεία που δύνανται να αποδείξουν καταχρηστική εκµετάλλευση από 

την ΑΤΗΚ, αυτής της σχέσης. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της Primetel δεν 

µπορούν να διαφοροποιήσουν ούτε αναιρούν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της 

Επιτροπής. Εν προκειµένω και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει 

οµόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου από µέρους 

της ΑΤΗΚ, σε ό,τι αφορά την καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής 

εξάρτησης της Primetel προς την ΑΤΗΚ. 

8.12 Κατ’ ισχυρισµό παράβαση του άρθρου 6(1)(α) από µέρους της LTV 

σε σχέση µε ελάχιστες εγγυήσεις 

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η εφαρµογή του άρθρου 6(1) του Νόµου απαιτεί την 

ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης από µία επιχείρηση και τη στοιχειοθέτηση 

καταχρηστικής εκµετάλλευσης της θέσης αυτής. 

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει την νοµολογία που παρατίθεται πιο πάνω αναφορικά µε 

την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης. Σε ό,τι αφορά την LTV, επισηµαίνεται ότι οι 

ισχυρισµοί της Primetel εστιάζονται στους όρους παροχής των καναλιών της σε 

τρίτους παρόχους συνδροµητικής τηλεόρασης και ειδικότερα του αριθµού ελάχιστων 

εγγυητών που είναι πολύ υψηλός µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η χονδρική τιµή του 

προϊόντος σε βαθµό που να την καθιστά αθέµιτη. 

Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των ενώπιόν της Επιτροπής στοιχείων και δεδοµένων 

εστιάστηκε στην αγορά χονδρικής προµήθειας συνδροµητικών κινηµατογραφικών και 

αθλητικών καναλιών για τη λιανική συνδροµητική τηλεόραση. Ως έχει φανεί και από 

τα στοιχεία που παρατίθενται κατά την ανάλυση της δοµής της αγοράς, η LTV κατείχε 

κατά τα έτη 2009 και 2010 σχεδόν το σύνολο της αγοράς εφόσον τα µερίδιά της 

έφταναν ποσοστά της τάξεως του (90-100%], ενώ ο µόνος ανταγωνιστής της, η 

Nova, κατά το 2009 κατείχε µερίδιο αγοράς ύψους [0-10%] το οποίο κατά το 2010 

µειώθηκε στο [0-10%]. 
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Επιπλέον, των υψηλών µεριδίων αγοράς της LTV σε ό,τι αφορά την παροχή 

καναλιών υψηλής θεαµατικότητας θα πρέπει να επισηµανθεί και το γεγονός των 

φραγµών εισόδου στην εν λόγω αγορά. Συγκεκριµένα, η παροχή καναλιών που 

περιέχουν περιεχόµενο υψηλής στάθµης απαιτεί µεγάλες επενδύσεις σε ένα άκρως 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο τόσο οι χονδρικοί πάροχοι όσο και οι λιανικοί 

πάροχοι ανταγωνίζονται έχοντας πάντοτε υπόψη τους ότι το περιεχόµενο υψηλής 

στάθµης αποτελεί κινητήριο δύναµη για τη λιανική συνδροµητική τηλεόραση, εφόσον 

από αυτό συνήθως εξαρτάται η αύξηση των συνδροµητών της οποιασδήποτε 

πλατφόρµας συνδροµητικής τηλεόρασης.  

Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οποιαδήποτε νέα είσοδος σε αυτή την αγορά θα 

είναι πολύ δύσκολη λόγω και της µεγάλης χρονικής περιόδου δραστηριοποίησης 

εταιριών όπως η LTV και η Nova. Επιπρόσθετα, από την έρευνα που έχει 

διενεργηθεί δεν έχει φανεί ότι κατά τα έτη 2009 και 2010 οποιοσδήποτε άλλος 

πάροχος προσπάθησε να δραστηριοποιηθεί στην εν λόγω αγορά. Αντίθετα, όπως 

προκύπτει και από την παρούσα καταγγελία άλλοι πάροχοι όπως η ΑΤΗΚ αρνούνταν 

να δώσουν το περιεχόµενο ή µέρος τους περιεχοµένου της συνδροµητικής τους 

τηλεόρασης σε οποιοδήποτε τρίτο. Επίσης, κατά τα υπό εξέταση έτη 2009-2010, 

αλλά µέχρι και σήµερα δεν υπήρξε δραστηριοποίηση οποιουδήποτε άλλου παρόχου 

στην παροχή καναλιών υψηλής θεαµατικότητας (premium) για συνδροµητική 

τηλεόραση, πλην των NOVA και LTV.  

Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις δεν εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε σχέση µε τα 

συµπεράσµατα της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, και στην βάση των πιο πάνω, η 

Επιτροπή οµόφωνα καταλήγει ότι η LTV κατείχε κατά τα έτη 2009-2010 δεσπόζουσα 

θέση στη χονδρική αγορά διάθεσης καναλιών κινηµατογραφικού και αθλητικού 

περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας.  

Όπως έχει σηµειώσει ήδη πιο πάνω η Επιτροπή, η κατοχή δεσπόζουσας θέσης δεν 

απαγορεύεται από το Νόµο. Αυτό που απαγορεύεται είναι η καταχρηστική 

εκµετάλλευση της θέσης αυτής. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι στην παρούσα υπόθεση η 

Primetel ισχυρίζεται ότι οι ελάχιστοι συνδροµητές που επέβαλλε η LTV οδήγησαν σε 

υπερβολική τιµολόγηση για τα κανάλια που προσέφερε στις διάφορες πλατφόρµες. 
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στη βάση της νοµολογίας173, η χρέωση µιας τιµής 

υπερβολικής σε σχέση µε την οικονοµική αξία της υπηρεσίας που παρέχεται 

αποτελεί καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. 

Επίσης, στην υπόθεση United Brands, το ∆ΕΕ απεφάνθη ότι «..µία τιµή θεωρείται 

υπερβολική όταν δεν έχει καµία εύλογη σχέση µε την οικονοµική αξία του προϊόντος ή 

της παρεχόµενης υπηρεσίας»174, άλλως αποτυγχάνει να συµµορφωθεί µε την αρχή 

της αναλογικότητας. 

Η Επιτροπή ανέλυσε και αξιολόγησε τα αποτελέσµατα της εταιρείας της LTV για το 

έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 για να εξετάσει κατά πόσο οι 

χρεώσεις για χονδρική προµήθεια συνδροµητικών κινηµατογραφικών και αθλητικών 

καναλιών για τη συνδροµητική τηλεόραση που πρόσφερε η LTV προς την Primetel 

κυµαίνονταν σε θεµιτά επίπεδα κατά το εν λόγω έτος. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σε 

αυτή την αξιολόγηση, χρησιµοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα της LTV τα οποία 

αποστάληκαν από την ίδια.  

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι το συγκρότηµα της LTV αποτελούσε παροχέα ενός ευρέος 

φάσµατος υπηρεσιών σχετικών µε την τηλεόραση. Οι υπηρεσίες αυτές 

περιελάµβαναν την παραγωγή και µετά-παραγωγή τηλεοπτικών προγραµµάτων και 

διαφηµίσεων, εµπορίας τηλεοπτικού περιεχοµένου, υπηρεσίες µετάφρασης και 

υποτιτλισµού, τηλεαγοράς και άλλα. Μέσα στο 2010 η εν λόγω εταιρεία είχε διευρύνει 

το φάσµα υπηρεσιών της, µε την προσθήκη ευρυζωνικών υπηρεσιών σε συνεργασία 

µε την Cablenet. 

Η Επιτροπή, κατά την προκαταρκτική της αξιολόγηση σηµείωσε ότι βάσει των 

ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων, ο κύκλος εργασιών της LTV είχε  {…}  το έτος 

2010 σε σύγκριση  µε  {…} κατά το προηγούµενο έτος. Το µικτό  {…}  για το εν λόγω 

έτος παρουσίασε  {…} σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Επιπρόσθετα τα έξοδα 

διοίκησης της LTV  {…} και τα έξοδα πωλήσεων  {…}. Συνοψίζοντας, όλα τα πιο 

πάνω είχαν ως αποτέλεσµα την  {…} από εργασίες µετά τα καθαρά έξοδα 

χρηµατοδότησης της LTV  {…} για το έτος 2010 σε σύγκριση µε  {…}  κατά το έτος 

2009. Η  {…} στο έτος 2010 σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος οφειλόταν κυρίως 

στην  {…} 

                                                             
173 Απόφαση ∆ΕΕ 13.11.1975 26/75 General Motors κατά Επιτροπής, σκέψη 12. 
174 Υποθ. C-27/76, United Brands/Επιτροπής, Συλλ.1378, σελ. 207, σκ. 248-249.   
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(Α) Κατάσταση αποτελεσµάτων της LTV από τη λειτουργία τηλεοπτικού 

σταθµού 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η LTV παραχώρησε 

κατάσταση αποτελεσµάτων από τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού µε βάση τα έτη 

που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 2010 µαζί µε διάφορους αριθµοδείκτες 

αποδοτικότητας. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δόθηκαν 

από την εταιρεία LTV µε σχετικές επιστολές ηµεροµηνίες 26/3/2014 και 4/7/2014, δεν 

µπορεί να γίνει ακριβής διαχωρισµός των εξόδων στους σηµαντικούς τοµείς 

εργασιών της εταιρείας. Παρόλα αυτά επισήµανε ότι εκτιµά πως ένα ποσοστό της 

τάξεως του  {…} % µε  {…} % των συνολικών εξόδων αναλογεί στη λειτουργία των 

τηλεοπτικών καναλιών, ενώ το  {…}%- {…} % αναλογεί στους υπόλοιπους τοµείς. 

Βάσει της των αποτελεσµάτων που στάληκαν από την LTV, ο κύκλος εργασιών της 

LTV από τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού για τα έτη που έληξαν στις 31 

∆εκεµβρίου 2009 και στις 2010 κυµαινόταν στα € {…} και € {…}, παρουσιάζοντας 

µικτό κέρδος € {…} και € {…}, αντίστοιχα. Λαµβάνοντας υπόψη τα έξοδα διανοµής, 

πωλήσεων και διοίκησης ύψους € {…} και € {…} και άλλα εισοδήµατα ύψους € {…} 

και € {…}, η LTV παρουσίασε ζηµιά από εργασίες από τη λειτουργία τηλεοπτικού 

σταθµού € {…} και € {…} κατά τα εν λόγω έτη. 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα πιο πάνω αποτελέσµατα καθώς και τη δήλωση της 

LTV για τον καταµερισµό των εξόδων, παρατηρεί ότι ακόµη και αν ληφθεί υπόψη το  

{…}% το εξόδων, αντί του  {…}% αυτών, δεν διαφοροποιείται το γεγονός ότι η 

εταιρεία κατά τα υπό αναφορά έτη πραγµατοποίησε ζηµίες. 

(Β) Κατάσταση αποτελεσµάτων της LTV από τις συµφωνίες που 

υπογράφηκαν µεταξύ της και της Primetel 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι στο πλαίσιο διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας 

ζητήθηκε από την LTV να της παραθέσει κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

των συµφωνιών που υπογράφηκαν µεταξύ της και της Primetel ή/και ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της LTV από τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού, διαχωρίζοντας τα 

εν λόγω αποτελέσµατα σε χονδρικές και λιανικές υπηρεσίες για τα έτη 2009 και 2010. 

Σε απαντήσεις της η LTV ενηµέρωσε ότι δεν έχει τηρήσει στα βιβλία της αυτούς τους 

λογαριασµούς και εποµένως δεν µπορεί εκ των υστέρων µετά από τόσα χρόνια να 

δηµιουργήσει καταστάσεις οι οποίες δεν είχαν δηµιουργηθεί ούτε το 2009 ούτε το 

2010 και εποµένως δεν µπορεί να παραθέσει αποτελέσµατα συµβολαίων διότι π.χ. 
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όλα έµπαιναν στην γενική κατάσταση εσόδων και εξόδων. Αντ’ αυτού η LTV 

παράθεσε ανάλυση των εσόδων από τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού για τα έτη 

2009 και 2010.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι βάσει της πιο πάνω κατάστασης αποτελεσµάτων, όπως 

έχει σταλεί από την LTV, ο κύκλος εργασιών της LTV από χονδρικές υπηρεσίες 

λειτουργίας τηλεοπτικού σταθµού κυµαινόταν στα €{…} και €{…} 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το  {…}% και  {…}% των συνολικών εσόδων της LTV 

από τη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού για τα έτη 2009 και 2010. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ποσοστό των εσόδων των χονδρικών υπηρεσιών από τη 

λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού επί των συνολικών εσόδων, της κατάστασης 

αποτελεσµάτων της LTV µπορεί να αποτελέσει βάση καταµερισµού των 

εξόδων/κόστων στις χονδρικές υπηρεσίες και κατ’ επέκταση των ζηµιών των εν λόγω 

υπηρεσιών. Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ενδεχοµένως ένα 

µέρος των ζηµιών να προέρχεται από τις χονδρικές υπηρεσίες.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της κατέληξε ότι το 

πρώτο σκέλος του τεστ το οποίο καθιερώθηκε στην υπόθεση United Brands από το 

∆ΕΕ δεν ικανοποιείται εφόσον δεν υπήρχε κερδοφορία κατά τα έτη 2009 και 2010 

από την LTV αλλά αντίθετα παρουσιάστηκαν ζηµιές. Από τη στιγµή που δεν υπάρχει 

κερδοφορία από τις τιµές που χρέωνε η LTV για τα κανάλια της, η Επιτροπή θεωρεί 

ότι παρέλκει η περαιτέρω εξέταση του ισχυρισµού της Primetel αναφορικά µε τον 

αριθµό ελάχιστων συνδροµητών οι οποίοι αποτελούσαν όρο των συµβολαίων που 

υπογράφηκαν. 

(Γ) Θέσεις της Primetel επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων της 

Επιτροπής 

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από 

µέρους της LTV, για υπερβολικές τιµές σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις 

συνδροµητών στην αγορά χονδρικής προµήθειας κινηµατογραφικών και αθλητικών 

καναλιών ο δικηγόρος της Primetel υποστηρίζει πως εσφαλµένα καταλήγει η 

Επιτροπή στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει υπερβολική τιµολόγηση αφού δεν έλαβε 

κατάσταση αποτελεσµάτων από την LTV των υπό εξέταση συµφωνιών.  

Ο δικηγόρος της Primetel υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει σε 

επαρκή αξιολόγηση του ύψους των ελάχιστων εγγυήσεων που απαιτούσε η LTV. 

Υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε κατά πόσο κατά τον ουσιώδη χρόνο 
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µπορούσε να ικανοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλα πάροχο στην αγορά πέραν της 

ΑΤΗΚ, το ύψος των ελάχιστών εγγυηµένων συνδροµητών. 

Περαιτέρω ο δικηγόρος της Primetel, αναφέρθηκε στην απόσυρση, της καταγγελίας 

µε αριθµό 11.17.012.23, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων της, και υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή θα εξεταζόταν στο πλαίσιο της παρούσας καταγγελίας. 

(∆) Αξιολόγηση της Επιτροπής  

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι σύµφωνα µε την ενωσιακή νοµολογία175, η χρέωση 

µιας τιµής υπερβολικής σε σχέση µε την οικονοµική αξία της υπηρεσίας που 

παρέχεται αποτελεί καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. Επίσης, στην 

υπόθεση United Brands, το ∆ΕΕ απεφάνθη ότι «..µία τιµή θεωρείται υπερβολική όταν 

δεν έχει καµία εύλογη σχέση µε την οικονοµική αξία του προϊόντος ή της 

παρεχόµενης υπηρεσίας»176, άλλως αποτυγχάνει να συµµορφωθεί µε την αρχή της 

αναλογικότητας. Ως εκ τούτου, η µεθοδολογία εξέτασης που εισηγείται ο δικηγόρος 

της Primetel, δεν συνάδει µε την ενωσιακή νοµολογία. 

Στην προκειµένη περίπτωση πλαίσιο της έρευνας, και για σκοπούς αξιολόγησης των 

ισχυρισµών που περιέχονται στην καταγγελία πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των 

αποτελεσµάτων της εταιρείας της LTV για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2009 και 2010 για να εξεταστεί κατά πόσο οι χρεώσεις για χονδρική προµήθεια 

συνδροµητικών κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών για τη συνδροµητική 

τηλεόραση που πρόσφερε η LTV προς την Primetel κυµαίνονταν σε θεµιτά επίπεδα 

κατά το εν λόγω έτος.  

Από την αξιολόγηση, φάνηκε ότι το πρώτο σκέλος του τεστ, το οποίο καθιερώθηκε 

στην υπόθεση United Brands από το ∆ΕΕ, δεν ικανοποιείται εφόσον δεν υπήρχε 

κερδοφορία κατά τα έτη 2009 και 2010 από την LTV αλλά αντίθετα παρουσιάστηκαν 

ζηµιές. Από τη στιγµή που δεν υπάρχει κερδοφορία από τις τιµές που χρέωνε η LTV 

για τα κανάλια της, παρέλκει η περαιτέρω εξέταση του ισχυρισµού της Primetel 

αναφορικά µε τον αριθµό ελάχιστων συνδροµητών οι οποίοι αποτελούσαν όρο των 

συµβολαίων που υπογράφηκαν. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της Primetel δεν 

µπορούν να διαφοροποιήσουν ούτε και αναιρούν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα 

της Επιτροπής. Εν προκειµένω και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει 

                                                             
175 Απόφαση ∆ΕΕ 13.11.1975 26/75 General Motors κατά Επιτροπής, σκέψη 12. 
176 Υποθ. C-27/76, United Brands/Επιτροπής, Συλλ.1378, σελ. 207, σκ. 248-249.   
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οµόφωνα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από 

µέρους της LTV, σε ό,τι αφορά την υπερβολική τιµολόγηση των συνδροµητικών 

καναλιών LTV που παρέχονταν χονδρικώς. 

9. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το άρθρο 3(1) του Νόµου ορίζει ως ίσχυε κατά την 

υποβολή της παρούσας καταγγελίας: 

«3.-(1)Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, απαγορεύονται όλες οι 

συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων 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 ∆ηµοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται- 

(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.» 

Εποµένως για να θεµελιωθεί παράβαση του άρθρου 3 του Νόµου θα πρέπει να 

εξεταστεί η συνδροµή των εξής προϋποθέσεων: αφενός η ύπαρξη συµφωνίας, 

εναρµονισµένης πρακτικής ή απόφασης ένωσης επιχειρήσεων και αφετέρου 

αποτέλεσµα ή αντικείµενο της ως άνω συµφωνίας, εναρµονισµένης πρακτικής ή 

απόφασης ένωσης επιχειρήσεων να είναι η παρακώλυση, ο περιορισµός ή η 

νόθευση του ανταγωνισµού. 
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Η Επιτροπή παρατηρεί ότι µεγάλο µέρος των ισχυρισµών της Primetel αναλώνεται 

σε αναφορές για συνεννόηση µεταξύ ΑΤΗΚ και LTV και µε σκοπό την παρεµπόδιση 

δραστηριοποίησης τρίτων εταιρειών και την ισχυροποίησή της ΑΤΗΚ στις αγορές 

σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου και της LTV στην αγορά συνδροµητικής 

τηλεόρασης. 

Η Επιτροπή παρατηρεί περαιτέρω ότι κατά τη διεξαγωγή ερευνάς υποβλήθηκε 

σωρεία ερωτηµάτων προς τις δύο καταγγελλόµενες (ΑΤΗΚ και LTV) ούτως ώστε να 

διερευνηθούν οι διάφορες συµφωνίες που είχαν συναφθεί µεταξύ των µερών και να 

µελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας αυτών, ήτοι ενδείξεων αναφορικά µε συνεννόησή 

τους. 

Επισηµαίνεται ότι η Primetel στην καταγγελία της αναφέρθηκε σε προσπάθειες της 

ΑΤΗΚ για εξασφάλιση µετοχικού κεφαλαίου στην LTV, για δηµιουργία επιτροπών 

επαφής και για µυστικές διαπραγµατεύσεις, επισυνάπτοντας σχετικό δηµοσίευµα 

από την εφηµερίδα Πολίτης µε ηµεροµηνία 20 Ιουνίου 2010. Το σχετικό δηµοσίευµα 

αναφέρει: «Η καυτή πατάτα είναι η συµµετοχή της Cyta στο κεφάλαιο της LTV, ένα 

θέµα που άνοιξε επί προηγούµενου συµβουλίου. Ο κ. Κωνσταντίνου (µέλος ∆.Σ. cyta) 

υποστηρίζει πως κατέχει στοιχεία  µε βάση τα οποία ο κ. Κιττής (πρόεδρος cyta) 

φέρεται να έκανε µυστικές διαπραγµατεύσεις µε την εν λόγω εταιρεία, η οποία είναι 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, χωρίς να έχει ενηµερώσει το ∆.Σ. και χωρίς 

προηγουµένως να έχει εξασφαλίσει την έγκρισή του. Ad hoc επιτροπή του 

συµβουλίου, που αποτελείτο από τρία µέλη, εν των οποίων, το ένα ο κ. Κωνσταντίνου 

και το δεύτερο ο κ. Κιττής, η οποία είχε δηµιουργηθεί για να εξετάσει το θέµα της 

ενδεχόµενης συµµετοχής της cyta στο µετοχικό κεφάλαιο της LTV, δεν λειτούργησε 

ποτέ.». 

Σχετικά µε την απόκτηση µέρους του µετοχικού κεφαλαίου της LTV από την ΑΤΗΚ, η 

ΑΤΗΚ ανέφερε ότι κατά τις αρχικές συζητήσεις µε την LTV το 2006 είχε συζητηθεί 

αυτό το ενδεχόµενο. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε την ΑΤΗΚ, {…}.  

Ως εκ τούτου σύµφωνα µε τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία δεν έχει υπάρξει 

οποιαδήποτε συµφωνία για απόκτηση µετοχικού κεφαλαίου της LTV από την ΑΤΗΚ. 

Σε κάθε περίπτωση οι συνοµιλίες µεταξύ εταιρειών για πιθανή εξαγορά, από µόνες 

τους δεν συνιστούν εναρµονισµένη πρακτική ή/και σύµπραξη παραβαίνουσα τις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν µπορεί 

να εφαρµοστεί το άρθρο 3(1) του Νόµου σε αυτή την περίπτωση. Η Επιτροπή επί 

τούτου παρατηρεί ότι η Primetel δεν κατέθεσε οποιαδήποτε στοιχεία και δεδοµένα 
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που να υποστηρίζουν το αντίθετο κατά την υποβολή των θέσεων της επί των 

προκαταρκτικών συµπερασµάτων της Επιτροπής. 

Σχετικά µε τα δικαιώµατα αναµετάδοσης αθλητικού περιεχοµένου, ως αυτά 

αναφέρονται στις συµφωνίες που έχουν παρατεθεί πιο πάνω, η ΑΤΗΚ ανέφερε ότι 

αυτή η αναµετάδοση γινόταν καθώς η LTV είχε δικαίωµα µεταπώλησης των 

δικαιωµάτων ζωντανής µετάδοσης του σχετικού αθλητικού περιεχοµένου το οποίο 

ήθελε να εξασφαλίσει η ΑΤΗΚ για την υπηρεσία Cytavision. Αναφέρει επίσης ότι δεν 

θεωρεί το περιεχόµενο που της παραχωρείται µε αυτές τις συµφωνίες ως 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης το οποίο σύµφωνα µε την ίδια είναι στο επίπεδο 

αθλητικού περιεχοµένου του ποδόσφαιρου (κυπριακό ποδόσφαιρο, UEFA UCL/ 

UEL, World Cup, Euro, Αγγλικό, Ελληνικό Ποδόσφαιρο, Εθνική Κύπρου). Ως εκ 

τούτου, υπάρχουν γραπτές συµφωνίες µεταξύ των εταιρειών ΑΤΗΚ και LTV 

αναφορικά µε την αναµετάδοση αθλητικού περιεχοµένου χαµηλής στάθµης, όπως 

παρουσιάζεται από την ΑΤΗΚ. Εντούτοις, σηµειώνεται ότι αυτές οι συµφωνίες δεν 

δεικνύουν οποιαδήποτε συνεννόηση µεταξύ των ΑΤΗΚ και LTV σε ό,τι αφορά το 

αθλητικό περιεχόµενο υψηλής στάθµης ή και οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 

σχετικές αγορές, ως οι ισχυρισµοί της Primetel. Επιπλέον, δεν αποδεικνύουν 

οποιαδήποτε συνεννόηση µεταξύ των δύο καταγγελλοµένων αναφορικά µε το 

περιεχόµενο υψηλής στάθµης.  

Η Επιτροπή σηµειώνει επιπρόσθετα ότι από τα ερωτήµατα που υποβληθήκαν τόσο 

στην LTV όσο και στην ΑΤΗΚ και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δεν έχουν 

προκύψει οποιαδήποτε στοιχεία που δεικνύουν την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης 

συµφωνίας κατά τα έτη 2009-2010 πέραν από των συµφωνιών για τα κανάλια της 

LTV και τις συµφωνίες για την αναµετάδοση αθλητικού περιεχοµένου, ως αυτές 

καταγράφονται πιο πάνω.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν µπορεί να συναχθεί το 

συµπέρασµα από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε 

άλλη συµφωνία, άτυπη ή και άγραφη, κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόµου. Η 

Επιτροπή επί τούτου παρατηρεί ότι η Primetel δεν κατέθεσε οποιαδήποτε στοιχεία 

και δεδοµένα που να υποστηρίζουν το αντίθετο κατά την υποβολή των θέσεων της 

επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων της Επιτροπής. 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς της Primetel για παράβαση από τις εταιρείες ΑΤΗΚ 

και LTV του άρθρου 3(1)(α) του Νόµου η Επιτροπή σηµειώνει αυτολεξεί τις θέσεις 

της Primetel:  «Η CYTA επιχείρησε και πέτυχε να συνάψει άλλες συµφωνίες µε την 
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LTV οι οποίες δεν παρουσιάστηκαν ενώπιον της ΕΠΑ και βάσει των οποίων 

επιβάλλονται επαχθείς όροι στους ανταγωνιστές της CYTA για να τους παρασχεθεί 

περιεχόµενο µέσω των καναλιών της LTV.». Επίσης, σύµφωνα µε την Primetel, η 

ΑΤΗΚ έχει διαµορφώσει συνθήκες ούτως ώστε το περιεχόµενο που διαθέτει η LTV 

µέσω των καναλιών της να προσφέρεται από την LTV στην Primetel µε 

επαχθέστατους όρους και τιµές. «Οι εν λόγω όροι έχουν καθοριστεί σε συνεννόηση 

και συµφωνία µε τη CYTA η οποία τους επέβαλε για να διαµορφώσει συνθήκες 

αδύνατες να επιτευχθούν από τους ανταγωνιστές της (minimum guarantees). Για 

παράδειγµα, οι ελάχιστες εγγυήσεις (minimum guarantees), οι οποίες επιβάλλονται 

στην Primetel από την LTV τόσο για τα κανάλια της LTV, ALFA, όσο και για τα άλλα 

τέσσερα κανάλια της LTV αποτελούν επαχθείς όρους για την Primetel και δεν 

επιτρέπουν τη διεύρυνση των αγορών αφού οι χρεώσεις οι οποίες επιβάλλονται στην 

Primetel είναι επαχθείς.» 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς για παράβαση από τις εταιρείες ΑΤΗΚ και LTV του 

άρθρου 3(1)(β) του Νόµου, επίσης, σηµειώνονται αυτολεξεί οι θέσεις της Primetel: 

«…επινοήθηκε η µόνη διέξοδος που υπήρχε, οι ελάχιστες εγγυήσεις οι οποίες µπορεί 

να έδιναν µεν την εντύπωση ότι δεν υπήρχε αποκλειστικότητα στις συµφωνίες χρήσης 

και προβολής των καναλιών της LTV από την ΑΤΗΚ αλλά στην ουσία απέκλειαν τον 

οποιονδήποτε τρίτο πάροχο µακροπρόθεσµα να προβάλλει τα κανάλια της LTV.  

Είναι η θέση της Primetel ότι οι συµφωνίες συνεργασίας και παροχής των καναλιών 

της LTV στην ΑΤΗΚ έχουν γίνει στα µέτρα των οικονοµικών δυνατοτήτων µόνο της 

ΑΤΗΚ µε αποτέλεσµα να µην µπορεί κανένας άλλος πάροχος να αντεπεξέλθει στα 

υψηλά κριτήρια – απαιτήσεις που τέθηκαν και που δέχθηκε η ΑΤΗΚ. 

Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώθηκε µε την πάροδο των τελευταίων πέντε χρόνων 

αφού ούτε η Primetel άντεξε τις ελάχιστες εγγυήσεις ούτε άλλοι πάροχοι. 

[…] οι υπάρχουσες συµφωνίες µεταξύ LTV – ΑΤΗΚ συµβάλλουν στο να περιορισθεί ή 

ελεγχθεί η παραγωγή και διάθεση της τεχνολογικής ανάπτυξης από τους δύο 

καταγγελλόµενους αφού έχει διαµορφωθεί το σκηνικό µε τρόπο ώστε να είναι τα 

µέτρα µόνο των δύο καταγγελλοµένων εταιρειών.» 

Από τους ισχυρισµούς της Primetel προκύπτει ότι η καταγγελία της αναφορικά µε 

παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόµου αφορά ουσιαστικά την επιβολή 

αριθµού ελάχιστων συνδροµητών για τη χονδρική προµήθεια των καναλιών LTV µε 
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ίδιους όρους προς όλους τους παρόχους όπως και µε την ΑΤΗΚ. Συνακόλουθα η 

Επιτροπή εξέτασε τους εν λόγω ισχυρισµούς. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Νόµου, «σύµπραξη» σηµαίνει οποιαδήποτε τυπική ή 

άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόµο ή µη συµφωνία ή εναρµονισµένη 

πρακτική δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ή απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων. 

Είναι γεγονός ότι οι καταγγελλόµενες εταιρείες προχώρησαν στη σύναψη δύο 

συµφωνιών αναφορικά µε τη χονδρική διανοµή των καναλιών της LTV.  

Συγκεκριµένα, έχουν υπογραφεί οι ακόλουθες συµφωνίες177: 

(α) Συµφωνητικό έγγραφο διανοµής καναλιού LTV ηµεροµηνίας 22/6/2006 

(β) Συµφωνητικό έγγραφο διανοµής νέων καναλιών LTV ηµεροµηνίας 6/10/2007. 

Τόσο η LTV όσο και η ΑΤΗΚ αποδέχονται ως γεγονός τη σύναψη των εν λόγω 

συµφωνιών. Ως εκ τούτου, οι δύο εν λόγω συµφωνίες αποτελούν συµφωνίες για 

σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 3(1) του Νόµου. 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 3(1) του Νόµου, η συµφωνία µεταξύ των ATHK 

και LTV, θα πρέπει να έχει ως αντικείµενο ή ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του 

ανταγωνισµού και οι παράνοµες συµπράξεις θα πρέπει να επηρεάζουν τον 

ανταγωνισµό, και ο επηρεασµός αυτός να είναι αισθητός, ή να περιορίζουν την 

ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά ή να παραβλάπτουν τα συµφέροντα των 

καταναλωτών. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι ισχυρισµοί της Primetel εστιάζονται στον αριθµό 

ελάχιστων συνδροµητών. Συγκεκριµένα, τα συµφωνητικά έγγραφα τόσο για τη 

διανοµή του καναλιού LTV όσο και το έγγραφο για τα υπόλοιπα κανάλια LTV, 

περιλαµβάνουν τον πιο κάτω όρο:  

όρος 24(2)(β): Η LTV δικαιούται όπως παρέχει το Κανάλι LTV για διανοµή µέσω 

οποιουδήποτε άλλου τρόπου µετάδοσης νοουµένου ότι, (i) θα είναι πάντοτε σε 

κωδικοποιηµένη µορφή και σε συνδροµητική βάση και (ii) οι συµβατικοί, εµπορικοί και 

οικονοµικοί όροι παροχής του δεν θα είναι ευνοϊκότεροι για τον αντισυµβαλλόµενο της 

LTV από τους όρους της παρούσης για τον Αδειούχο.» 

                                                             
177 Επισηµαίνεται ότι έχουν υπογραφεί και συµφωνία για τη διανοµή του καναλιού ΑΛΦΑ  {…} καθώς 
και για τη λήψη του ιπποδροµικού καναλιού  {…} οι οποίες όµως δεν θεωρούνται από την υπηρεσία ότι 
αφορούν περιεχόµενο υψηλής στάθµης ή / και το αντικείµενο της παρούσας καταγγελίας εφόσον η 
Primetel στις θέσεις της αναφέρει τα κανάλια της LTV. 
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Σύµφωνα µε τον πιο πάνω όρο, οι συµφωνίες µε οποιοδήποτε άλλο πάροχο που θα 

υπογράψει συµφωνία για τα κανάλια της LTV δεν πρέπει να περιέχουν 

ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που έχουν συµφωνηθεί µε την ΑΤΗΚ. 

Επισηµαίνεται ότι, χρονικά, τόσο η συµφωνία για το κανάλι LTV όσο και η συµφωνία 

για τα άλλα κανάλια της LTV υπογράφηκαν πρώτα µε την ΑΤΗΚ. Ως εκ τούτου, το 

αποτέλεσµα αυτού του όρου είναι ότι οι όροι που έχουν συµφωνηθεί µε την ΑΤΗΚ θα 

πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους τους επόµενους παρόχους τηλεόρασης που θα 

υπογράψουν για την παροχή των εν λόγω καναλιών. Αυτός ήταν και ο τρόπος που 

ενήργησε η LTV κατά την υπογραφή των συµφωνιών µε άλλους παρόχους. 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι οι διαφορές που διαφαίνονται στον αριθµό ελάχιστων 

συνδροµητών της Primetel οφείλονται, σύµφωνα και µε τις θέσεις της LTV στο 

γεγονός ότι λόγω του ότι η Primetel ήταν νεοεισερχόµενη στον  {…}. Εντούτοις, 

τελικώς ο αριθµός συνδροµητών για την όλη διάρκεια των συµβολαίων ήταν ο ίδιος 

µε αυτόν της ΑΤΗΚ. 

Επίσης, {…}. 

Η Επιτροπή εξετάζει πιο κάτω τον όρο αναφορικά µε τον αριθµό ελάχιστων 

συνδροµητών λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις των εµπλεκοµένων µερών, τη σχετική 

νοµολογία και τα πραγµατικά περιστατικά της υπόθεσης, σηµειώνοντας παράλληλα 

και προγενέστερα γεγονότα. 

Η Επιτροπή κρίνει σηµαντικό όπως καταγράψει πιο κάτω προηγούµενη απόφαση 

της στην οποία ασχολήθηκε µε τα εν λόγω συµβόλαια που θα υπογράφονταν µεταξύ 

της LTV και των άλλων παρόχων συνδροµητικής τηλεόρασης, λόγω του ότι, απ’ ότι 

φαίνεται από τις θέσεις της LTV, η εν λόγω εταιρεία κατά την υπογραφή της 

Συµφωνίας για τη χονδρική παροχή συνδροµητικών καναλιών θεωρούσε ότι 

εξακολουθούσε να δεσµεύεται από προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής. 

Όπως αναφέρθηκε κατά την ανάλυση του ιστορικού και γεγονότων πιο πάνω, η 

ΑΤΗΚ υπέβαλε αίτηση για αρνητική πιστοποίηση ή και ατοµική εξαίρεση αναφορικά 

µε το Συµφωνητικό Έγγραφο ∆ιανοµής Καναλιού ηµεροµηνίας 22 Ιουνίου 2006 

µεταξύ ΑΤΗΚ και LTV (η πρώτη συµφωνία) και αναφορικά µε τη Συµφωνία 

∆ηµιουργίας Σύνθεσης και Παροχής Τηλεοπτικού Περιεχοµένου ηµεροµηνίας 22 

Ιουνίου 2006 µεταξύ ΑΤΗΚ και LTV (η δεύτερη συµφωνία). Σύµφωνα µε απόφαση 

της Επιτροπής ηµεροµηνίας 3 Απριλίου 2007, η οποία εντούτοις ακυρώθηκε από το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο στις 3 Ιουνίου 2009 µετά από προσφυγή της ΑΤΗΚ µε αρ. 
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659/2007, κρίθηκε ότι η πρώτη συµφωνία η οποία αφορούσε τη διανοµή του 

καναλιού LTV δεν αντίκειται στο δίκαιο του ανταγωνισµού, ενώ η δεύτερη συµφωνία 

για αποκλειστική δηµιουργία, σύνθεση και παροχή τηλεοπτικού περιεχοµένου από 

την LTV για την ΑΤΗΚ, η οποία παρείχε ρήτρες αποκλειστικότητας, βρισκόταν σε 

αντίθεση µε τις αρχές του ανταγωνισµού.  

Παρά την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής στις 3 Ιουνίου 2009 διαφαίνεται ότι 

η LTV έπραξε τα δέοντα για την εφαρµογή της και προσπάθησε ώστε οι ενέργειες 

της να µην παρεκκλίνουν από τα ευρήµατα της Επιτροπής. Συγκεκριµένα σε θέσεις 

της ηµεροµηνίας 8 ∆εκεµβρίου 2010, η LTV αναφέρει τα ακόλουθα:  

«Σε απόφαση της ΕΠΑ για τις πιο πάνω Συµφωνίες ηµερ. 3/4/2007 µε αρ. Φακ. 

8.13.02.6 (η οποία ουδέποτε ακυρώθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο και κατά 

συνέπεια είναι πλήρως δεσµευτική και σε σχέση µε την παρούσα υπόθεση), αφού 

αναφέρθηκαν τα γεγονότα όπως περιγράφονται πιο πάνω, εξετάστηκε η συµβατότητα 

των Συµφωνιών µε το δίκαιο του ανταγωνισµού. Το περιεχόµενο της πρώτης 

συµφωνίας, η οποία αφορούσε τη διανοµή του Καναλιού LTV µέσω της υπηρεσίας 

Mivision, µε περίοδο ισχύος 1.7.2006 µέχρι και 3.7.2010 παρατίθεται στις σελ. 16-18 

της απόφασης της ΕΠΑ. Σε ό,τι αφορά την Πρώτη Συµφωνία, η Primetel, όπως 

εµφαίνεται στην σελ. 31 της απόφασης, δήλωσε µέσω του δικηγόρου της ότι δεν έχει 

οποιαδήποτε ένσταση στην χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης.  

Στην απόφασή της η ΕΠΑ σηµείωσε τα ακόλουθα (σελ.39-40 της απόφασης): 

«Βάσει του περιεχοµένου της εν λόγω συµφωνίας, είναι σαφές ότι ο σκοπός της δεν 

είναι η παρακώλυση, ο περιορισµός ή η νόθευση ή η στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

Η πρώτη συµφωνία αφορά την διανοµή του καναλιού LTV από την ψηφιακή 

διαδραστική πλατφόρµα «mi-Vision» της ΑΤΗΚ, βάσει της τεχνολογίας xDsl. Αυτή η 

ρύθµιση όµως, δεν συνοδεύεται από οιουσδήποτε περιοριστικούς όρους αναφορικά 

µε διανοµή του καναλιού LTV από τρίτες επιχειρήσεις. Αντίθετα, η συµφωνία παρέχει 

το δικαίωµα στην LTV όπως διανέµει το κανάλι µέσω xDsl από οποιαδήποτε άλλη 

πλατφόρµα εκτός από αυτή της ΑΤΗΚ, ως επίσης και από την ίδια την LTV για 

διανοµή µέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου µετάδοσης νοουµένου ότι η µετάδοση θα 

είναι σε κωδικοποιηµένη µορφή και σε συνδροµητική βάση, και ότι οι συµβατικοί όροι 

παροχής τους δεν θα είναι ευνοϊκότεροι για τον αντισυµβαλλόµενο της LTV από τους 

συµβατικούς όρους που ισχύουν για την ΑΤΗΚ. 
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Η Επιτροπή παρόλο που εντόπισε διάφορα σηµεία178 στις συµφωνίες διανοµής του 

καναλιού LTV µε τις AthinaSat και Primetel αντίστοιχα, τα οποία διαφέρουν από τις 

αντίστοιχες πρόνοιες που περιλαµβάνονται στην πρώτη συµφωνία που σύναψε η 

LTV µε την ΑΤΗΚ, εντούτοις δε κρίνει ότι οι εν λόγω διαφοροποιήσεις επηρεάζουν 

αρνητικά τον ανταγωνισµό, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο του δικαιώµατος κάθε 

επιχείρησης να καθορίζει την επιχειρηµατική της δράση.  

Καταληκτικά, η Επιτροπή κρίνει ότι η πρώτη συµφωνία δεν έχει ούτε ως αντικείµενο 

ούτε ως αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό ή την νόθευση του 

ανταγωνισµού και ως εκ τούτου εγκρίνει το αίτηµα της ΑΤΗΚ και χορηγεί στην ΑΤΗΚ 

ατοµική αρνητική πιστοποίηση. 

Αντίθετα η ΕΠΑ έκρινε ότι η δεύτερη συµφωνία για αποκλειστική δηµιουργία, σύνθεση 

και παροχή τηλεοπτικού περιεχοµένου από την LTV για την ΑΤΗΚ, η οποία περιείχε 

ρήτρες αποκλειστικότητας, βρισκόταν σε αντίθεση µε τις αρχές του ανταγωνισµού.» 

Παραθέτοντας τα πιο πάνω, η LTV στη συνέχεια ανέφερε ότι κατ’ εφαρµογή της 

απόφασης της Επιτροπής ειδοποίησε στις  {…} 2007 την Primetel ότι τα κανάλια της 

LTV δεν θα προσφέρονταν κατ’ αποκλειστικότητα στην ΑΤΗΚ και σε περίπτωση 

δηµιουργίας περιεχοµένου, αυτό θα προσφερόταν σε όλους. Επιπλέον, στις  {…} 

2007 η LTV ειδοποίησε την Primetel αναφορικά µε την απόφαση της για δηµιουργία 

4 νέων καναλιών τα οποία θα διατίθενται στις πλατφόρµες σε αποκλειστική βάση: 

«στην ίδια λογική όπως και η Συµφωνία ∆ιανοµής Καναλιού LTV που είχε κριθεί από 

την ΕΠΑ ως σύµφωνη µε τις αρχές του ανταγωνισµού µε την απόφαση της ηµερ. 

3/4/2007». Η LTV σηµείωσε ότι η Primetel  {…}. 

Η LTV σε απαντήσεις της ηµεροµηνίας 8 ∆εκεµβρίου 2010 αναφέρει ότι: «Κατά 

συνέπεια το αίτηµα της Primetel όπως η LTV υποχρεωθεί να προσφέρει τα κανάλια 

της στην Primetel και άλλους ανταγωνιστές της χωρίς ελάχιστες εγγυήσεις, είναι ένα 

αίτηµα που βρίσκεται σε αντίθεση µε τις αρχές που η ίδια η ΕΠΑ έχει θεσπίσει µε την 

απόφαση της και θα οδηγούσε σε οικονοµική καταστροφή µια εταιρεία όπως η LTV.» 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι η LTV ισχυρίστηκε ότι ενεργούσε πάντοτε στη 

βάση της εν λόγω απόφασης της Επιτροπής θεώρησε ορθό όπως ερευνήσει τα 

στοιχεία επί των οποίων λήφθηκε η εν λόγω απόφαση. Η Επιτροπή επεσήµανε ότι η 

Επιτροπή, υπό προηγούµενη σύνθεση της, κατέληξε στην εν λόγω απόφαση έχοντας 

                                                             
178 Μεταξύ αυτών και τον αριθµό ελάχιστων εγγυηµένων συνδροµητών. Έγιναν συγκεκριµένες 
ερωτήσεις όπως φαίνεται και στο φάκελο. 
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εξετάσει και τους αριθµούς ελάχιστων εγγυηµένων συνδροµητών που περιέχονταν 

στα συµβόλαια µεταξύ LTV – ATHK/ Primetel/ ATHINASAT. Επίσης, σηµειώνεται ότι 

ήταν ενώπιον της Επιτροπής ο συγκεκριµένος όρος των συµφωνιών, καθώς και το 

χρονικό πλαίσιο εφαρµογής αυτών.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι αναφορικά µε τον υπολογισµό τους ύψους των ελάχιστων 

εγγυήσεων η LTV αναφέρει:  

«…οι ελάχιστες εγγυήσεις δεν θεσπίζονται ούτε αδικαιολόγητα, ούτε αυθαίρετα. 

Στηρίζονται σε υπαρκτά δεδοµένα, τα οποία επηρεάζουν το κόστος προγράµµατος. 

Σε συµβόλαια της LTV µε αµερικανικά στούντιο για προµήθεια ταινιών που 

µεταδίδονται στα κανάλια LTV, η LTV αναλαµβάνει υποχρέωση να προσφέρει  {…} ή 

και  {…} τίµηµα συνδροµητών ανά µήνα ή  {…} τιµήµατα συνδροµητών ετησίως. Στον 

υπολογισµό όµως του αριθµού ελαχίστων συνδροµητών που η LTV ζητά από τους 

συνεργάτες της, το µεγαλύτερο µέρος του κόστους δεν προέρχεται από τον αριθµό 

των ελαχίστων εγγυηµένων συνδροµητών που επιβάλλεται από κάποιο προµηθευτή, 

αλλά από το τίµηµα που η LTV καταβάλλει για την αγορά προγράµµατος. Αφού 

ληφθεί υπόψη το κόστος προγράµµατος και όλα τα υπόλοιπα κόστη, αλλά και ο 

καθοριζόµενος από προµηθευτές προγράµµατος ελάχιστος αριθµός εγγυηµένων 

συνδροµητών, καθορίζεται ακολούθως ο ελάχιστος αριθµός εγγυηµένων 

συνδροµητών, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζει την οικονοµική επιβίωση της εταιρείας 

µε δεδοµένο πάντα ότι η πώληση των καναλιών προς τρίτους παρόχους γίνεται σε 

χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε την πώληση των καναλιών από την ίδια την LTV. 

Λαµβάνεται δηλαδή υπόψη και το διαφυγόν έσοδο της LTV το οποίο προκύπτει από 

τη διανοµή των καναλιών της σε τρίτους καθότι ο δικός της αριθµός συνδροµητών έχει 

συρρικνωθεί στις  {…} και η πώληση των καναλιών στις πλατφόρµες γίνεται µε 

λιγότερο συµφέροντες όρους σε σύγκριση µε την απευθείας πώληση των καναλιών 

από την LTV.». 

Ως εκ τούτου, η ίδια η LTV υποστηρίζει ότι η ίδια προέβηκε σε καθορισµό του 

ελάχιστου αριθµού συνδροµητών ή/και στη συµπερίληψη του όρου αναφορικά µε την 

µη παροχή ευνοϊκότερων όρων σε άλλους. 

Η Επιτροπή οφείλει να σηµειώσει ότι δεν έχει διαφανεί ότι η διατήρηση του αριθµού 

των ελάχιστων συνδροµητών σε αυτά τα επίπεδα ήταν προϊόν συµφωνίας ΑΤΗΚ-

LTV. Συγκεκριµένα στη βάση των προσκοµισθέντων στοιχείων, η Επιτροπή δεν 

µπορεί να συµπεράνει ότι η µη επαναδιαπραγµάτευση ή τροποποίηση των 

συµβολαίων και του αριθµού ελάχιστων συνδροµητών είχε συµφωνηθεί. Αντίθετα, η 
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ίδια η LTV διατείνεται ότι ο αριθµός των ελάχιστων συνδροµητών τέθηκε από την ίδια 

και ήταν λογικός λαµβανοµένων υπόψη και των ποσών που έπρεπε να καταβάλλει 

και η ίδια στους προµηθευτές της , ήτοι παρόχους περιεχοµένου. 

Πέραν όµως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι από τα στοιχεία της έρευνας 

δεν προκύπτει οποιαδήποτε υπόνοια περί της ύπαρξης συνεννόησης για το ύψος 

του αριθµού των ελάχιστων εγγυήσεων.  

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό για κατάχρηση του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του 

Νόµου, από µέρους της ΑΤΗΚ και της LTV για υπερβολικές τιµές σε ό,τι αφορά τις 

ελάχιστες εγγυήσεις συνδροµητών στην αγορά χονδρικής προµήθειας 

κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών, η Επιτροπή σηµειώνει ότι κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνας διερευνήθηκαν οι διάφορες συµφωνίες που έχουν συναφθεί 

µεταξύ των µερών και ο τρόπος λειτουργίας αυτών, για πιθανές ενδείξεις αναφορικά 

µε συνεννόησή τους. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δεν έχουν προκύψει 

οποιαδήποτε στοιχεία που δεικνύουν την ύπαρξη οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας 

κατά τα έτη 2009-2010 πέραν από των συµφωνιών για τα κανάλια της LTV και τις 

συµφωνίες για την αναµετάδοση αθλητικού περιεχοµένου, ούτε ότι προκύπτει από 

τα στοιχεία της έρευνας οποιαδήποτε υπόνοια περί της ύπαρξης συνεννόησης για το 

ύψος του αριθµού των ελάχιστων εγγυήσεων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 

ισχυρισµοί της Primetel δεν ήταν στοιχειοθετηµένοι.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της Primetel δεν 

διαφοροποιούν ούτε αναιρούν τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της Επιτροπής. Εν 

προκειµένω και στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα ότι δεν 

στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόµου από µέρους 

των ΑΤΗΚ και LTV για υπερβολικές τιµές σε ότι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις 

συνδροµητών στην αγορά χονδρική προµήθειας κινηµατογραφικών και αθλητικών 

καναλιών. 

10. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Α. Κατάληξη αναφορικά µε µη στοιχειοθέτηση παραβάσεων 

Η Επιτροπή αφού µελέτησε µε προσοχή τα όσα τα εµπλεκόµενα µέρη έθεσαν µε τις 

γραπτές και προφορικές τους παρατηρήσεις και διεξήλθε µε προσοχή το διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης και µελέτησε ενδελεχώς τα στοιχεία του και µε βάση την 

ανάλυση που προηγήθηκε, οµόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα  



 280 / 292 
 

Α) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του Νόµου από µέρους της 

ΑΤΗΚ σε ότι αφορά την άρνηση της για παροχή αθλητικού περιεχοµένου καθότι δεν 

κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας.  

Β) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόµου από µέρους της 

ΑΤΗΚ αναφορικά µε (ι) την προµήθεια του περιεχοµένου υψηλής στάθµης από την 

ΑΤΗΚ στη Cytavision ενώ αρνείτο το εν λόγω περιεχόµενο στη Primetel και (ιι) 

συλλογική δεσπόζουσα θέση ΑΤΗΚ και LTV που µε κάποιο τρόπο οδηγεί σε 

µειονεκτική θέση τη Primetel καθότι η ΑΤΗΚ δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 

αγορά περιεχοµένου υψηλής θεαµατικότητας και οι ΑΤΗΚ και LTV δεν κατέχουν 

συλλογική δεσπόζουσα θέση στις αγορές περιεχοµένου υψηλής στάθµης και 

δικαιωµάτων µετάδοσης κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Γ) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

για καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης της Primetel 

προς τη ΑΤΗΚ, 

∆) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της 

LTV για υπερβολικές τιµές σε ότι αφορά τις ελάχιστες εγγυήσεις συνδροµητών στην 

αγορά χονδρικής προµήθειας κινηµατογραφικών και αθλητικών καναλιών. 

Ε) ∆εν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(α) και 3(1)(β) του Νόµου από 

µέρους των ΑΤΗΚ και LTV για υπερβολικές τιµές σε ότι αφορά τις ελάχιστες 

εγγυήσεις συνδροµητών στην αγορά χονδρικής προµήθειας κινηµατογραφικών και 

αθλητικών καναλιών. 

Β. Κατάληξη αναφορικά µε στοιχειοθέτηση παραβάσεων 

Η Επιτροπή αφού µελέτησε µε προσοχή τα όσα τα εµπλεκόµενα µέρη έθεσαν µε τις 

γραπτές και προφορικές τους παρατηρήσεις και διεξήλθε µε προσοχή το διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης και µελέτησε ενδελεχώς τα στοιχεία του και µε βάση την 

ανάλυση που προηγήθηκε, επεσήµανε ότι από τη ανάλυση, εξέταση και αξιολόγηση 

των στοιχείων που έχουν προηγηθεί προκύπτουν τα ακόλουθα: 

(Α) Αναφορικά µε τη Cytavision: 

(i) Σύµφωνα, µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε µετά από τον επανακαταµερισµό 

µέρους κόστους του προσωπικού (εργατικό κόστος) για την υπηρεσία Cytavision 

προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό κόστος 
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αλλά ούτε και το µέσο µεταβλητό κόστος, κατά τα έτη 2009-2010, δεδοµένο που 

συνιστά per se παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου στη βάση της σχετικής 

νοµολογίας 

(ii) Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και σύµφωνα µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε από 

την ΑΤΗΚ για την υπηρεσία Cytavision για σκοπούς της παρούσας καταγγελίας, 

προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο υπερέβαινε το µέσο µεταβλητό κόστος αλλά 

όχι το µέσο συνολικό κόστος κατά τα έτη 2009-2010, ενώ περαιτέρω διαπιστώθηκε 

πρόθεση εξοβελισµού του ανταγωνισµού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που 

ετοιµάστηκαν εντός της ΑΤΗΚ, της έκτασης και της διάρκειας της ληστρικής 

τιµολόγησης, καθώς και του ύψους των συνολικών ζηµιών της υπηρεσίας 

CYTAVISION. 

(Β) Αναφορικά µε τις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο προϊόν 

(εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο): 

(i) Σύµφωνα, µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε µετά από τον επανακαταµερισµό 

µέρους του κόστους προσωπικού (εργατικό κόστος) για τις υπηρεσίες Cytavision και 

DSL Access ως συζευγµένο προϊόν (εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο) 

προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο δεν υπερέβαινε το µέσο συνολικό κόστος 

αλλά ούτε και το µέσο µεταβλητό κόστος, κατά τα έτη 2009-2010, δεδοµένο που 

συνιστά per se παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου στη βάση της σχετικής 

νοµολογίας 

(ii) Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και σύµφωνα µε την ανάλυση που ετοιµάστηκε από 

την ΑΤΗΚ για τις υπηρεσίες Cytavision και DSL Access ως συζευγµένο προϊόν 

(εφόσον διατίθενται µε αυτό τον τρόπο) για σκοπούς της παρούσας καταγγελίας, 

προκύπτει ότι το µέσο συνολικό έσοδο υπερέβαινε το µέσο µεταβλητό κόστος αλλά 

όχι το µέσο συνολικό κόστος κατά τα έτη 2009-2010 ενώ περαιτέρω διαπιστώθηκε 

πρόθεση εξοβελισµού του ανταγωνισµού στη βάση των διαφόρων εγγράφων που 

ετοιµάστηκαν εντός της ΑΤΗΚ, της έκτασης και της διάρκειας της ληστρικής 

τιµολόγησης, καθώς και του ύψους των συνολικών ζηµιών της. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων καταλήγει ότι 

στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από την ΑΤΗΚ ως 

ακολούθως: 
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Α) Στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ, 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής συνδροµητικής 

τηλεόρασης, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ληστρικής τιµολόγησης της υπηρεσίας 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2009-2010, µε 

πρόθεση την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Β) Στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ 

κατέχουσας δεσπόζουσας θέσης στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης 

και της λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης ως αποτέλεσµα της εφαρµογής 

ληστρικής τιµολόγησης του συζευγµένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για 

την περίοδο 2009-2010 µε πρόθεση την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές 

σταθερής λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

11. ΕΠΙΒΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 53 του 

Νόµου ως έχει τροποποιηθεί µε τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο 

41(Ι)/2014: 

« (4) Στις περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων του βασικού νόµου και/ή µη 

συµµόρφωσης µε απόφαση της Επιτροπής που συντελέστηκαν πριν από την 

ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 

(Τροποποιητικού) Νόµου 2014, εφαρµόζονται οι διατάξεις του βασικού νόµου, σε 

σχέση µε την επιβολή προστίµου.» 

Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24(α) του Νόµου 13(Ι)/2008, ως 

ίσχυε πριν τεθεί σε ισχύ ο τροποποιητικός Νόµος αρ. 41(Ι)/2014,  για κάθε 

παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6, την οποία διαπράττουν επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων, δύναται µε απόφασή της να λαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 

µέτρα:   

«(α) να επιβάλλει τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιµα ανερχόµενα, ανάλογα µε τη 

βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης- 

(i) µέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή 

(ii) µέχρι το άθροισµα του δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών κάθε 

επιχείρησης που είναι µέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, 
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ο οποίος κύκλος εργασιών έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η 

παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος: […]».  

Επίσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 42(1) του Νόµου: «Τα διοικητικά πρόστιµα για 

παραβάσεις του παρόντος Νόµου […] επιβάλλονται από την Επιτροπή, µε δεόντως 

αιτιολογηµένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας και αφού ληφθεί υπόψη η 

φύση και η σοβαρότητα της παράβασης σε κάθε περίπτωση».  

Η Επιτροπή προς τούτο, στις 15/6/2018, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 42 του 

Νόµου, απέστειλε σχετική επιστολή στην καταγγελλόµενη εταιρεία, ειδοποιώντας την 

σχετικά µε την πρόθεσή της να της επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και ενηµερώνοντάς 

την για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, 

παρέχοντας τους το δικαίωµα υποβολής παραστάσεων εντός της προθεσµίας 30 

ηµερών.  

Η καταγγελλόµενη ΑΤΗΚ απέστειλε τις γραπτές της παραστάσεις µε επιστολή που 

παραλήφθηκε στις 17/7/2018. 

11.1 Θέσεις της ΑΤΗΚ  

Η Επιτροπή µελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλαν οι 

δικηγόροι της ΑΤΗΚ, ως προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο και 

εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σηµεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν 

λεπτοµερειακά, τα οποία καταγράφει αυτολεξεί κατωτέρω: 

• «Η ΑΤΗΚ εµµένει στις θέσεις που προέβαλε ενώπιόν σας όπως και σε αυτές των 

εµπειρογνωµόνων της και στο ότι ουδεµία παράβαση του Νόµου 13(Ι)/08 ή 

207(Ι)/89 έχει προκύψει από τη συµπεριφορά της η δε απόφαση είναι εσφαλµένη 

και ασυνεπής και δεν ικανοποιεί τις καθιερωµένες αρχές και επίπεδο απόδειξης 

και επιφυλάσσεται να αµφισβητήσει την απόφαση σας µε νόµιµα µέσα. 

• Η ΑΤΗΚ ουδέποτε είχε ή έχει πρόθεση να παραβιάσει τους Νόµους περί 

Ανταγωνισµού. Τουναντίον η συµπεριφορά της είναι ενσυνείδητα προς 

υποβοήθηση του ανταγωνισµού π.χ. τιµολόγηση ichoice που µόνο τον 

ανταγωνισµό υποβοηθούσε. 

• Όλες οι ενέργειες και τιµολογήσεις της ΑΤΗΚ έγιναν µε την ειλικρινή πεποίθηση 

ότι ήταν νόµιµες και επιτρεπτές µε βάση το δίκαιο του ανταγωνισµού. Εξάλλου δεν 

αποκόµισε όφελος. 
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• Η ΑΤΗΚ υπενθυµίζει τις πρόνοιες των αρ. 12 και 30 του Συντάγµατος και την 

αντισυνταγµατικότητα της ύπαρξης και λειτουργίας και εξουσίες της ΕΠΑ και του 

τρόπου άσκησης τους. 

Περαιτέρω λέγει ότι τα γεγονότα που δήθεν στοιχειοθετούν τις παραβάσεις είναι τα 

ίδια. 

• Παραβιάζεται ειδικότερα το δικαίωµα των αιτητών να αντεξετάζουν µάρτυρες και οι 

αρχές αξιολόγησης µαρτυρίας. 

• Υποχρεωτικά επισηµαίνουµε ότι η αλλαγή στην συγκρότηση της ΕΠΑ που επήλθε 

όπως περιγράφεται στη δεύτερη παράγραφο της σελίδας 2 της απόφασης 

καθιστά την κοινοποιηθείσα απόφαση και την όποια τελική απόφαση άκυρη. Η 

διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί. 

• Τέλος, αναφέρεται ότι η ΑΤΗΚ τροχιοδρόµησε την ετοιµασία εγχειριδίου 

συµµόρφωσης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού.» 

11.2 Αξιολόγηση της Επιτροπής  

Η Επιτροπή, έχοντας συνοψίσει τις γραπτές παραστάσεις της ΑΤΗΚ, προτού 

προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόµος, για την επιβολή 

διοικητικού προστίµου τονίζει ότι, η διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίµου 

αποτελεί διοικητική διαδικασία και δεν πρέπει για κανένα λόγο να συγχέεται µε άλλες 

διαδικασίες.  

Παρά το γεγονός πως στο στάδιο αυτό, της υποβολής γραπτών παραστάσεων, οι 

υποβληθείσες θέσεις πρέπει να αφορούν τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή 

«ειδοποιεί την επηρεαζόµενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή πρόσωπο, για την 

πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιµο», εντούτοις, στις παραστάσεις που 

υποβλήθηκαν από το δικηγόρο της καταγγελλόµενης ΑΤΗΚ, επαναλαµβάνονται και 

θίγονται θέµατα που η Επιτροπή στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, 

διεξήλθε µε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό άλλωστε µπορεί να διαφανεί από την εξέταση 

αριθµού προδικαστικών-διαδικαστικών ζητηµάτων που τέθηκαν από την ΑΤΗΚ 

καθώς και αριθµού θέσεων αναφορικά µε τα εκ πρώτης όψεως συµπεράσµατα της 

Επιτροπής.  

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι, στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, µελέτησε 

ενδελεχώς όλες τις θέσεις της ΑΤΗΚ. Εντούτοις, σε σχέση µε τους ισχυρισµούς της 

ΑΤΗΚ περί εσφαλµένης και ασυνεπούς απόφασης η οποία σύµφωνα µε την ίδια δεν 

ικανοποιεί τις καθιερωµένες αρχές και επίπεδο απόδειξης, η Επιτροπή δεν µπορεί 

παρά να επισηµάνει ότι οι εν λόγω θέσεις που καταγράφονται στις γραπτές 
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παραστάσεις είναι γενικές και ασαφείς καθώς και ότι η Επιτροπή έχει εξετάσει αριθµό 

συγκεκριµένων και επί µέρους ισχυρισµών της ΑΤΗΚ και καταγράψει την αξιολόγηση 

και θέση της επί αυτών. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί παρά να θεωρήσει ότι οι γενικές 

αναφορές στις γραπτές παραστάσεις ηµεροµηνίας 17/7/2018 αφορούν ζητήµατα τα 

οποία έχουν ήδη τεθεί από την ΑΤΗΚ και εξεταστεί από την Επιτροπή. Κατά τον ίδιο 

τρόπο ισχυρισµοί και θέσεις της ΑΤΗΚ αναφορικά µε το άρθρο 12 και 30 του 

Συντάγµατος και αναφορικά µε τις διαδικασίες και αξιολογήσεις της Επιτροπής, έχουν 

εξεταστεί, αξιολογηθεί και απαντηθεί από την Επιτροπή. 

Αναφορικά µε τη γενική αναφορά «τα γεγονότα που δήθεν στοιχειοθετούν τις 

παραβάσεις είναι τα ίδια», η Επιτροπή επισηµαίνει ότι οι τιµολογήσεις των 

υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης και του πακέτου συνδροµητικής τηλεόρασης 

και ευρυζωνικής πρόσβασης από µέρους της ΑΤΗΚ ήταν διαφορετικές. Επίσης, η 

οικονοµική ανάλυση διαφοροποιείται εφόσον η µια αφορά µόνο ένα προϊόν (αυτό της 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης) και κατά πόσο υπήρχε παράβαση του άρθρου 

6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ. Η άλλη αφορά το συζευγµένο προϊόν 

(πακέτο) (αυτό της συνδροµητικής τηλεόρασης και ευρυζωνικής πρόσβασης) και 

κατά πόσο υπήρχε παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της ΑΤΗΚ. 

Συνεπώς, υφίστατο διαφοροποίηση ως προς τα προϊόντα που εξετάζονταν, στις 

λιανικές τιµές, στα στοιχεία του κόστους, στα δεδοµένα που λήφθηκαν υπόψη και 

κατ’ επέκταση στα αποτελέσµατα των εν λόγω οικονοµικών αναλύσεων. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει τον γενικό ισχυρισµό περί ίδιων γεγονότων. 

Επιπρόσθετα, αναφορικά µε τη θέση της ΑΤΗΚ ότι η «όποια τελική απόφαση [είναι] 

άκυρη. Η διαδικασία έπρεπε να επαναληφθεί.», η Επιτροπή επισηµαίνει ότι κατά την 

εξέταση της παρούσας υπόθεσης έχει ακολουθήσει τις γενικές αρχές του διοικητικού 

δικαίου, καθώς και τους εν ισχύ κανόνες και νοµολογία. 

 

11.2.1. Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης 

Όπως συνάγεται από το Νόµο αρ. 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), τα 

βασικά κριτήρια καθορισµού του ύψους του διοικητικού προστίµου είναι η φύση, η 

σοβαρότητα/βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης. Οµοίως και το άρθρο 23(3) του 

Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 προνοεί ότι: «Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου 

γίνεται µε βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης.» 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίµησης και αξιολόγησης της φύσης και της 

σοβαρότητας της παράβασης, λαµβάνει υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, 
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ενώ λαµβάνει παράλληλα υπόψη τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση 

και το ειδικό βάρος της συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στην παράβαση. 

Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, 

λαµβάνει υπόψη το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να 

έχει στην αγορά, τα αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσµατα που προκλήθηκαν ή δυνατό 

να προκληθούν στην αγορά, δεδοµένης και της οικονοµικής δύναµης των 

επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισµού στη σχετική αγορά και 

την έκταση αυτής.  

Η Επιτροπή, αφού συνεκτίµησε όσα υποβλήθηκαν από την ATHK και µελέτησε όλα 

τα πιο πάνω, καθώς και τη σχετική νοµολογία, αποφάσισε ότι, η συµπεριφορά και οι 

πρακτικές που εφάρµοσε η ATHK αποτελούν καταχρηστική συµπεριφορά στο 

πλαίσιο του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου τόσο στη βάση της ανάλυσης του 

επανακαταµερισµού µέρους του κόστους προσωπικού (εργατικό κόστος) που 

εφαρµόζεται από την Επιτροπή όσο και στη βάση της ανάλυσης που η ίδια η ΑΤΗΚ 

προώθησε. Συγκεκριµένα, από τα όσα έχουν αναλυθεί απορρέει ότι η παράβαση του 

Νόµου συνίσταται στην εφαρµογή ληστρικής τιµολόγησης σε ό,τι αφορά: 

Α) την υπηρεσία λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 

2009-2010, µε πρόθεση την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής 

λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

Β) το συζευγµένο προϊόν Cytavision και DSL Access για την περίοδο 2009-2010 µε 

πρόθεση την εκτόπιση των ανταγωνιστών της στις αγορές σταθερής λιανικής 

ευρυζωνικής πρόσβασης και λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης. 

H Επιτροπή επισηµαίνει ότι µε βάση την ανάλυσή της (µε επανακαταµερισµό µέρους 

του εργατικού κόστους) στοιχειοθετήθηκε per se παράβαση του Νόµου λόγω 

πώλησης των εν λόγω υπηρεσιών κάτω από το µεταβλητό κόστος και σε αυτή την 

περίπτωση δεν χρειάζεται στοιχειοθέτηση οιωνδήποτε περαιτέρω προϋποθέσεων για 

στοιχειοθέτηση παράβασης του Νόµου. Παρά το εν λόγω συµπέρασµα, η Επιτροπή 

προχώρησε σε ανάλυση και των στοιχείων, ως αυτά αποστάληκαν από την ΑΤΗΚ, 

και κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του Νόµου λόγω του ότι και µε τα 

στοιχεία της ΑΤΗΚ οι εν λόγω υπηρεσίες πωλούνταν κάτω του συνολικού κόστους 

και υπήρχε πρόθεση εξοβελισµού ανταγωνιστών. 

Επισηµαίνεται ότι η συµπεριφορά αυτή της ΑΤΗΚ αφορά αγορές στις οποίες η ΑΤΗΚ 

κατέχει δεσπόζουσα θέση καθώς και υπηρεσίες οι οποίες συνδέονται από την ίδια 
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την ΑΤΗΚ κατά την προσφορά τους. Το γεγονός αυτό, την επιβαρύνει περαιτέρω σε 

σχέση µε την παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου, λόγω της ιδιαίτερης ευθύνης 

(special responsibility) που έχει ως εταιρεία κατέχουσα δεσπόζουσα θέση στις 

σχετικές αγορές.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγελλόµενη εταιρεία δεν κατάφερε να αποδείξει την 

οποιαδήποτε αντικειµενική δικαιολόγηση αυτής της συµπεριφοράς της και επεσήµανε 

ότι δεν υπάρχει αντικειµενική δικαιολόγηση για τη δραστηριοποίηση της ΑΤΗΚ µε 

αυτό τον τρόπο. Επίσης, σηµειώνεται ότι δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε δικαιολόγηση 

σε εµπορικό επίπεδο αυτής της συµπεριφοράς και στρατηγικής. Η Επιτροπή 

επισηµαίνει ότι η ΑΤΗΚ βασιζόµενη στη δεσπόζουσά της θέση αλλά και στην 

οικονοµική ευρωστία της και στις ‘βαθιές τσέπες’ (deep pockets) αποσκοπούσε στην 

κυριάρχηση της στις αγορές ευρυζωνικής πρόσβασης και συνδροµητικής 

τηλεόρασης και στην εκτόπιση ανταγωνιστών της που είχε ως αποτέλεσµα την 

επιβολή αθέµιτων τιµών στην αγορά. Η δραστηριοποίηση της ΑΤΗΚ µε αυτό τον 

τρόπο προκύπτει και από το γεγονός ότι το κόστος και οι ζηµιές για χρονική περίοδο  

{…} ήταν περισσότερες σε σχέση µε το κόστος και τις ζηµιές για τη χρονική περίοδο 

των προηγούµενων  {…}). Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η ΑΤΗΚ ήταν σε θέση 

να επιβιώνει µε τις ζηµιές που είχε κάθε έτος, ενώ συνέχιζε να ξοδεύει µεγάλα ποσά 

και να ανταγωνίζεται και στην απόκτηση περιεχοµένου.  

Επίσης, ως φαίνεται και από το εσωτερικό έγγραφο της ATHK το οποίο ετοιµάστηκε 

για τις Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Υπηρεσιών Cytavision ηµεροµηνίας 2 Ιουλίου 2010, 

όπου καταγράφεται ότι η υπηρεσία Cytavision αναµενόταν να αρχίσει να είναι 

κερδοφόρα το 2015, «µε πελατολόγιο τη  {…}», προκύπτει ότι η ΑΤΗΚ ήταν 

διατεθειµένη να υποστεί ζηµιές πολλών εκατοµµυρίων για διάρκεια 10 ετών (ήτοι από 

το 2005, ηµεροµηνία λειτουργίας της υπηρεσίας Cytavision µέχρι και το 2015). Η 

ΑΤΗΚ µε την στρατηγική της αυτή είχε ως στόχο να εδραιωθεί στην αγορά της 

λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης, και «τσιµεντώσει» τη δεσπόζουσα θέση που 

κατέχει στην αγορά της ευρυζωνικής πρόσβασης εκτοπίζοντας από την αγορά 

ανταγωνιστές της, οι οποίοι δεν είχαν (ενδεχοµένως) την απαιτούµενη οικονοµική 

ευρωστία για να αντιµετωπίσουν µία τέτοια στρατηγική.  

Ως εκ τούτου, η ΑΤΗΚ συνέχιζε τη ληστρική τιµολόγηση κατά τον ουσιώδη χρόνο 

(2009-2010), αυξάνοντας τα µερίδια αγοράς της και τον αριθµό συνδροµητών της σε 

ό,τι αφορά την υπηρεσία Cytavision και το συζευγµένο προϊόν Cytavision και DSL 

Access.  
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Η Επιτροπή, επιπρόσθετα επισηµαίνει ότι ως έχει νοµολογηθεί, η Επιτροπή δεν 

υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέµιτο όφελος στην 

επιχείρηση ούτε να λάβει υπόψη, ενδεχοµένως, ότι δεν αποκοµίσθηκε κέρδος από 

την επίδικη παράβαση.179  Περαιτέρω, επισηµαίνει ότι η µη αποκόµιση οποιουδήποτε 

οφέλους δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική περίσταση, σηµειώνοντας ότι σε 

ενωσιακό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεωρήσει την αποκόµιση οφέλους ως 

επιβαρυντικό παράγοντα180. 

Επισηµαίνεται ότι η ληστρική τιµολόγηση στο επίπεδο της αγοράς συνδροµητικής 

τηλεόρασης και η αύξηση της βάσης συνδροµητών της ΑΤΗΚ, ενδεχοµένως να είχε 

αντίκτυπο και στην προηγούµενη αγορά του περιεχοµένου υψηλής στάθµης, εφόσον 

απ’ ότι προκύπτει από τον τρόπο λειτουργία της αγοράς κατά τα έτη 2009-2010, ο 

πάροχος που είχε µεγάλη βάση συνδροµητών στο επίπεδο της λιανικής 

συνδροµητικής τηλεόρασης ήταν σε καλύτερη θέση διαπραγµάτευσης σε ό,τι αφορά 

το περιεχόµενο υψηλής στάθµης (συµπεριλαµβανοµένων και των καναλιών υψηλής 

θεαµατικότητας) από αυτόν που δεν έχει αυτό το προτέρηµα/ προβάδισµα.   

Αναφορικά µε τη θέση της ΑΤΗΚ περί µη ύπαρξης πρόθεσης η Επιτροπή σηµειώνει 

ότι κρίσιµο στοιχείο για το χαρακτηρισµό µιας συµπεριφοράς ως καταχρηστικής 

αποτελεί η ίδια η συµπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης «αντικειµενικώς 

λαµβανόµενη» και όχι τα κίνητρα ή ο σκοπός της,181 που συνιστούν απλώς 

ελαφρυντικό ή επιβαρυντικό παράγοντα, ενώ επισηµαίνεται ότι η Επιτροπή έχει 

καταλήξει ότι στοιχειοθετείται πρόθεση εξοβελισµού ανταγωνιστών κατά την ανάλυση 

των στοιχείων που υπέβαλε η ΑΤΗΚ. Επίσης η ΑΤΗΚ, προς υποστήριξη της θέσης 

της περί µη ύπαρξης πρόθεσης, αναφέρεται γενικά σε ενσυνείδητη υποβοήθηση του 

ανταγωνισµού µε την τιµολόγηση του i choice, χωρίς όµως να επεξηγεί συγκεκριµένα 

ή µε οιοδήποτε τρόπο αυτή της τη θέση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Επιτροπή δεν 

µπορεί παρά να σηµειώσει ότι η παράβαση αφορά την υπηρεσία συνδροµητικής 

τηλεόρασης και το προϊόν-υπηρεσία που πωλείτο ως δέσµη και περιελάµβανε 

υπηρεσίες συνδροµητικής τηλεόρασης και ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε κάθε 

περίπτωση, η ΑΤΗΚ δεν πρέπει να αγνοεί τις υποχρεώσεις της ως οργανισµός µε 

σηµαντική ισχύ στην αγορά, ως αυτές πηγάζουν από το εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο 

και ειδικότερα τις τότε υποχρεώσεις της σε σχέση µε αποφάσεις του ΕΡΗΕΤ. Τέλος, 

                                                             
179 Υπόθεση Τ-192/06, Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, [2011] Συλλογή της Νοµολογίας 2011 
II-03063, παρά. 59-62.  
180 Gosme-Martell-DMP [1991] OJ L185/23, σύγγραµµα L. O. Blanco, EU Competition Procedure, 3rd 
edition (2013), παρ.11.67. 
181 Υπόθεση Τ-65/89, BPB Industries Plc και British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής, Συλλ. 1993 σ. ΙΙ- 389, 
παρ. 69-70. 
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η Επιτροπή επισηµαίνει ότι για στοιχειοθέτηση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης 

αρκεί η συµπεριφορά να τείνει να περιορίσει τον ανταγωνισµό ή, µε άλλα λόγια, αρκεί 

να είναι ικανή ή να ενδέχεται να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσµα182 και δεν απαιτείται η 

απόδειξη σκοπού ή πρόθεσης από µέρους της ΑΤΗΚ κατά την εφαρµογή της 

πρακτικής και συµπεριφοράς που οδήγησε στον καθορισµό αθέµιτων τιµών στη 

βάση του άρθρου 6(1) του Νόµου.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλους τους πιο πάνω παράγοντες η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 

διαπιστωθείσες παραβάσεις είναι πολύ σοβαρές. 

11.2.2. ∆ιάρκεια της παράβασης 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό του κατάλληλου ύψους του 

διοικητικού προστίµου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά 

συναρτώνται µε τη διάρκεια της παράβασης.  

Η παρούσα υπόθεση αφορά τον ουσιώδη χρόνο των ετών 2009 και 2010 και 

ειδικότερα, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα: 

(α) Σε ό,τι αφορά την τιµολόγηση της υπηρεσίας συνδροµητικής τηλεόρασης της 

ΑΤΗΚ, από τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, η διάρκεια της παράβασης ήταν 

δύο χρόνια, ήτοι τα έτη 2009 και 2010, 

(β) Σε ό,τι αφορά το συζευγµένο προϊόν Cytavision και DSL Access, ως αυτό 

πωλείται από την ΑΤΗΚ, από τις αναλύσεις που πραγµατοποιηθήκαν η διάρκεια της 

παράβασης ήταν δύο χρόνια, ήτοι τα έτη 2009 και 2010. 

Ως εκ τούτου, η διάρκεια των παραβάσεων που λαµβάνεται υπόψη για σκοπούς 

επιβολής διοικητικού προστίµου στην παρούσα υπόθεση είναι δύο ετών, ήτοι τα έτη 

2009-2010. 

11.2.3 Ελαφρυντικές περιστάσεις 

Η Επιτροπή, βασιζόµενη στα όσα υπεβλήθησαν από την ΑΤΗΚ κατά την εξέταση του 

ύψους του διοικητικού προστίµου, µελέτησε ενδελεχώς, συνεκτίµησε και έλαβε 

επιπρόσθετα υπόψη κατά την επιβολή του προστίµου τα ακόλουθα: 

• Η ΑΤΗΚ συνεργάστηκε µε την Επιτροπή κατά την ενώπιόν της διαδικασία. 

                                                             
182 Υπόθεση Τ-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin κατά Επιτροπής (Michelin II), 
Συλλ. 2003 σ. ΙΙ-4071, παρ. 239. 
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• Η ΑΤΗΚ αναφέρει ότι έχει τροχιοδροµήσει την ετοιµασία εγχειριδίου 

συµµόρφωσης µε το δίκαιο του ανταγωνισµού. Παρά το ότι η απόφαση της ΑΤΗΚ 

για δηµιουργία σχετικού εγχειριδίου κρίνεται από την Επιτροπή ως θετική, παρόλ’ 

αυτά οφείλει να επισηµάνει ότι η εν λόγω θέση δεν δεικνύει ότι έχει υπάρξει ούτε 

υιοθέτηση ούτε υλοποίηση οποιουδήποτε εγχειριδίου µέχρι σήµερα αν και η υπό 

εξέταση καταγγελία αφορά τα έτη 2009-2010 ενώ έχει προηγηθεί ήδη απόφαση 

της Επιτροπής µε αρ. 58/2012 που αφορά τα ίδια ζητήµατα.  

• Αναφορικά µε τη θέση της ΑΤΗΚ ότι «ουδέποτε είχε ή έχει πρόθεση να 

παραβιάσει του Νόµους περί Ανταγωνισµού.», η Επιτροπή σηµειώνει τις 

προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mayras του ∆.Ε.Ε. στην υπόθεση General 

Motors v. Commission183, όπου ελέχθη ότι: «the concept of negligence must be 

applied where the author of the infringement, although acting without any 

intention to perform an unlawful act, has not foreseen the consequences and 

sufficiently attentive could not have failed to foresee them.» (η υπογράµµιση 

είναι της Επιτροπής) και επισηµαίνει ότι η ΑΤΗΚ στη βάση των γεγονότων της 

παρούσας υπόθεσης όφειλε να γνώριζε ότι οι δραστηριοποίηση της µε το 

συγκεκριµένο τρόπο στις υπό εξέταση αγορές θα είχε ως αποτέλεσµα ή 

ενδεχόµενο αποτέλεσµα τον περιορισµό στον ανταγωνισµό, αφού εξάλλου ως 

φαίνεται από τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή αυτή ήταν και 

η πρόθεσή της. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή σηµειώνει και την 

απόφαση του Γεν. ∆ικαστηρίου στην υπόθεση Τ-11/06 όπου αναφέρεται: «Εν 

πάση περιπτώσει, κατά πάγια νοµολογία, για να µπορεί να θεωρηθεί ότι µια 

παράβαση των κανόνων ανταγωνισµού διαπράχθηκε εκ προθέσεως δεν είναι 

απαραίτητο η επιχείρηση να είχε επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, 

αλλά αρκεί το ότι δεν µπορούσε να αγνοεί ότι η συµπεριφορά της είχε ως 

αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού.»184 Από τα ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ γνώριζε τη θέση ισχύος που κατείχε 

στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας και σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, 

καθώς τη συσχέτιση αυτών µε την αγορά συνδροµητικής τηλεόρασης. Επίσης, 

γνώριζε ότι το µερίδιο αγοράς της αυξανόταν κατά τη διάρκεια των ετών. Οι 

υπολογισµοί της ίδιας της ΑΤΗΚ ως δεικνύει το έγγραφο ηµεροµηνίας  {…}, 

Παράρτηµα ΙV, δεικνύουν ότι γνώριζε το µερίδιο αγοράς που είχε στην αγορά 

                                                             
183 Υπόθεση 26/75, Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mayras της 29η Οκτωβρίου 1975 General Motors 
Continental NV κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών, [1975] ECR 1975, 01367, σελ 1389. 
184 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τµήµα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 Στην υπόθεση 
T-11/06 Romana Tabacchi Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 227 



 291 / 292 
 

συνδροµητικής τηλεόρασης (αφού σε αυτό καταγράφεται ότι κατείχε  {…}). 

Περαιτέρω, γνώριζε για το προβάδισµά που είχε σε ό,τι αφορά το περιεχόµενο 

έναντι των ανταγωνιστών, τους φραγµούς εισόδου στην αγορά καθώς και το 

γεγονός ότι είχε τεράστιες ζηµιές στην εν λόγω αγορά. Ειδικότερα, η ΑΤΗΚ 

γνώριζε ότι η υπηρεσία cytavision δεν ήταν κερδοφόρα και δεν θα ήταν 

κερδοφόρα έως και το 2015, έτος κατά το οποίο οι προβλέψεις της παρουσίαζαν 

αύξηση των συνδροµητών της ({…}). Στη βάση των εσωτερικών της εγγράφων 

φαίνεται ότι η ΑΤΗΚ προέβαινε σε τιµολογήσεις τόσο της cytavision όσο και του 

συζευγµένου προϊόντος cytavision-DSL Access, µε την πρόθεση και αποτέλεσµα 

τον εξοβελισµό ανταγωνιστών της από την αγορά. Συνακόλουθα, η Επιτροπή 

δεν µπορεί να δεχθεί τη θέση της ΑΤΗΚ ότι υπήρχε έλλειψη πρόθεσης, αφού 

από την εξέταση της συµπεριφοράς της ΑΤΗΚ και των εσωτερικών 

σηµειωµάτων προκύπτει ακριβώς το αντίθετο. Συναφώς, η Επιτροπή κρίνει ότι 

δεν µπορεί να αποδεχθεί τη θέση αυτή ως ελαφρυντικό παράγοντα. 

• Η ΑΤΗΚ αποτελεί οργανισµό ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς και µεγάλη επιχείρηση, 

οπόταν οφείλει και αναµένεται να γνωρίζει ή και γνωρίζει τους κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η ΑΤΗΚ βρέθηκε 

ενώπιον της Επιτροπής για πιθανολογούµενες παραβάσεις του Νόµου αρκετές 

φορές, οπόταν γνωρίζει και/ή οφείλει να γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν τη 

λειτουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  

Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, προχώρησε 

στην αξιολόγηση όλων των δεδοµένων και στοιχείων του διοικητικού φακέλου, τα 

οποία και συνεκτίµησε µαζί µε όλους τους άλλους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω και τέθηκαν από την ΑΤΗΚ. 

12.∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο του Νόµου και δη του άρθρου 24(α)(i) του 

Νόµου 13(Ι)/2008 προβλέπεται ως βάση υπολογισµού του διοικητικού προστίµου, 

που θα επιβληθεί σε κάθε επιχείρηση ο κύκλος εργασιών της που έλαβε χώρα κατά 

το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο 

της παράβασης έτος. 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη 

διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 

24(α)(i) και 42(1) του Νόµου, τον κύκλο εργασιών της ΑΤΗΚ για το οικονοµικό έτος 
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που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου του 2010, ήτοι το τελευταίο έτος µέσα στο οποίο 

συντελέστηκε η παράβαση, ο οποίος σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της  ανερχόταν στα €466,470εκ. (Τετρακόσια Εξήντα Έξι Εκατοµµύρια 

Τετρακόσιες Εβδοµήντα Χιλιάδες Ευρώ), καθώς και την ελαφρυντική περίσταση, 

οµόφωνα αποφάσισε ως ακολούθως: 

Α) Υποχρεώνει την ΑΤΗΚ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας 

παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου στο µέλλον. 

(Β) Επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο στην ΑΤΗΚ: 

(i) αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 

6(1)(α) του Νόµου εκ µέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου µε την εφαρµογή 

ληστρικής τιµολόγησης της υπηρεσίας λιανικής συνδροµητικής τηλεόρασης 

«Cytavision» για την περίοδο 2009-2010, ανερχόµενο σε € 583.087,50 (Πεντακόσιες 

Ογδόντα Τρεις Χιλιάδες Ογδόντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Σεντ), το οποίο αντιστοιχεί 

σε ποσοστό  {…} επί του κύκλου εργασιών της το έτος 2010. 

(ii) αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 

6(1)(α) του Νόµου εκ µέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου µε την εφαρµογή 

ληστρικής τιµολόγησης του συζευγµένου προϊόντος Cytavision και DSL Access για 

την περίοδο 2009-2010, ανερχόµενο σε € 583.087,50 (Πεντακόσιες Ογδόντα Τρεις 

Χιλιάδες Ογδόντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Σεντ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό  

{…} επί του κύκλου εργασιών της το έτος 2010. 

Η Επιτροπή καλεί την εταιρεία ΑΤΗΚ όπως, µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλει στην 

Επιτροπή, το πιο πάνω διοικητικό πρόστιµο που της επεβλήθη.   

 

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού 


