
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 



ΓΤΠ 199/2018
ISSN 1986-1672 (ηλεκτρονική έκδοση)
ISSN 1450-2348 (έντυπη έκδοση)
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
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Η παρούσα Έκθεση δραστηριοτήτων καταρτίζεται και υποβάλλεται από την Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 48 των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ



2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017



3ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χαιρετισμός της Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

 1.1 Αποστολή 

 1.2 Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2017

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 2.1 Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

 2.2 Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

 2.3 Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 3.1 Ανασκόπηση των Αποφάσεων της Επιτροπής

 3.2 Ανασκόπηση των νέων καταγγελιών και κοινοποιήσεων προτεινόμενων 
  συγκεντρώσεων

 3.3 Ανασκόπηση των κοινοποιήσεων για πράξεις συγκεντρώσεων

 3.4 Έλεγχος Κοινοπραξιών

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

 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Απόφασης της Επιτροπής για κοινοποίηση 
  πράξης συγκέντρωσης

 3.7 Κλαδική έρευνα (Sector Inquiry)

 3.8 Πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης/απασχόλησης

 3.9 Ο «περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού 
  Νόμος του 2017»

4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ADVOCACY)

 4.1 Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων 

 4.2 Παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού στη Βουλή  
  των Αντιπροσώπων

 4.3 Γνωμοδοτήσεις

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

 5.1 Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού

 5.2 Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4

6

6

7

8

8

9

12

13

13

15

15

20

21

25

28

28

29

30

30

31

32

34

34

35



To 2017, ήταν μία χρονιά κατά την οποία η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κατόρθωσε να 
χειριστεί με αποτελεσματικότητα αριθμό προκλήσεων.

Στις 03/03/2017, εκδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρη- 
τική Έφεση με αρ. 2/2016, με την οποία ανατράπηκε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερο-
μηνίας 29/01/2016 στην Προσφυγή με αρ.5651/2013, στη βάση της οποίας η Επιτροπή προέβηκε 
σε αριθμό ενεργειών κατά το 2016 προς συμμόρφωση με την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού 
Δικαστηρίου. Με την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφε-
ση με αρ. 2/2016 κρίθηκε νόμιμη η σύνθεση της Επιτροπής με τη συμμετοχή σε αυτή του κ. Τσίγκη 
και κατ’ επέκταση κρίθηκαν ως νόμιμες οι αποφάσεις που λήφθηκαν από την Επιτροπή έχοντας 
στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη. Η Επιτροπή ως εκ τούτου, ενήργησε με βάση το ισχύον δίκαιο και 
προχώρησε στην ανάκληση της ανάκλησης των αποφάσεών της στις οποίες συμμετείχε ο κ. Τσίγκης, 
οι οποίες είχαν ανακληθεί κατά το 2016, στη βάση της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, 
συμμορφούμενη με το δεδικασμένο.

Κατά το 2017 εκδόθηκαν συνολικά πενήντα πέντε (55) αποφάσεις που αφορούσαν εφαρμογή των  
περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώ-
σεων Μεταξύ Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. Στο πλαίσιο αποφάσεων της Επιτροπής επιβλήθηκαν 
διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €27.697.081 που αφορούσαν τον τομέα των πετρελαιοειδών, 
τον τομέα των κατασκευαστικών έργων καθώς και παράβαση διαδικαστικών υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται από τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Νόμο. 

Παρά τις σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση της Υπηρεσίας της Επιτροπής, η Επιτροπή κατά το 
2017 πραγματοποίησε εκατό σαράντα μία (141) συνεδρίες και ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που 
υποβλήθηκαν ενώπιόν της, μεταξύ των οποίων καταγγελίες, αυτεπάγγελτες έρευνες και γνωστοποιή-
σεις συγκεντρώσεων. Εξετάστηκε η κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής 
επιχείρησης με την ονομασία VLPG LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petroli-
na (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd και η Επιτροπή 
εξέδωσε σχετική απόφαση εγκρίνοντας τη συγκέντρωση υπό την επιφύλαξη αριθμού δεσμεύσεων 
που αναλήφθηκαν από τις επιχειρήσεις αλλά και όρων που επέβαλε η ίδια.

Χαιρετισμός της 
Προέδρου της 
Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού
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Επιπροσθέτως των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά το 2017, η Επιτροπή προχώρησε στην κοινο-
ποίηση δώδεκα (12) Εκθέσεων Αιτιάσεων, αναφορικά με εκ πρώτης όψεως παραβάσεις των περί της 
Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούσαν τους τομείς των 
υπηρεσιών διαχείρισης αεροδρομίου, της συνδρομητικής τηλεόρασης, της προμήθειας και μεταφοράς 
έτοιμου σκυροδέματος και της προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος. 

Πέραν των ενεργειών της σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων ή και εξέταση υποθέσεων στο πλαίσιο 
εφαρμογής των νόμων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, η Επιτροπή εργάστηκε και προς την 
κατεύθυνση καλλιέργειας συνείδησης ότι η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς υπηρετεί όλους, 
ήτοι την καλώς νοούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και την ευημερία του καταναλωτή, 
οργανώνοντας ενημερωτική ημερίδα, εισάγοντας Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/
Απασχόλησης, αλλά και παρέχοντας τη γνώμη της σε φορείς του δημοσίου καθώς και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.

Η προσπάθεια για καλλιέργεια κουλτούρας ανταγωνισμού ενδυναμώνεται και από την ψήφιση του 
περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου του 2017, με 
τον οποίο διασφαλίζεται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο υπέστη ζημία λόγω παράβασης του δικαίου 
του ανταγωνισμού, από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το 
δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης κατά των εν λόγω επιχειρήσεων. Δυνάμει του εν λόγω 
νόμου, οι τελεσίδικες αποφάσεις της Επιτροπής αποτελούν αμάχητο τεκμήριο σε διαδικασία αγωγής 
αποζημίωσης ενώπιον Δικαστηρίου ενώ τελεσίδικη απόφαση αλλοδαπής αρχής ανταγωνισμού αποτε-
λεί, εκ πρώτης όψεως, μέσο απόδειξης του γεγονότος της παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού.

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να 
επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της εν λόγω Οδηγίας 
είναι η θέσπιση κανόνων με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού διαθέτουν τις 
αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και τους απαραίτητους πόρους, καθώς και εχέγγυα επιβολής τής 
νομοθεσίας και προστίμων για την αποτελεσματική εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πολιτική ανταγωνισμού αποσκοπεί στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες αποτε-
λεσματικού ανταγωνισμού. Η ενδυνάμωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων του ανταγωνισμού τόσο σε επίπεδο εφαρμογής από διοικητική αρχή όσο και σε επίπεδο 
εφαρμογής των στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου θα διασφαλίσει αυτόν ακριβώς τον στόχο και προς 
αυτή την κατεύθυνση η Επιτροπή εργάστηκε και εργάζεται άοκνα.

Με προσήλωση στους νόμους και κανονισμούς, με σκληρή δουλειά και πλήρη συνείδηση της 
ευθύνης της για διασφάλιση της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού, η Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού θα συνεχίσει το έργο της με σκοπό την εκπλήρωση του στόχου της εύρυθμης λειτου-
ργίας της αγοράς, επίτευξη του οποίου θα αποβεί προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων 
και της οικονομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
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1.1 Αποστολή

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

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

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

Ειδικότερα, οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014, σε συνάρτηση με  
τον περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014, θέτουν το πλαίσιο των 
κανόνων και αρχών που έχουν ως στόχο τη διατήρηση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην 
κυπριακή αγορά. 
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Η Επιτροπή, λόγω της καθοριστικής σημασίας που έχει η ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
στην ανοικτή οικονομία, περιβάλλεται με εκτεταμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε να μεριμνά 
για την τήρηση των κανόνων και των αρχών του ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη οικονομία.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

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

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

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

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

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

1.2 Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2017

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ήταν:

• Στις 3 Μαρτίου 2017, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με την κατά πλειοψηφία απόφασή 
 της στην Αναθεωρητική Έφεση 2/2016, επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του 
 Ανταγωνισμού με αρ. 38/2013 ημερομηνίας 13/06/2013, για την επιβολή προσωρινών μέτρων 
 εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου με αριθμό 5651/2013, ανατρέποντας την απόφαση  
 του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 29/01/2016, όπου είχε κριθεί ότι η συγκρότηση της 
 Επιτροπής ήταν παράνομη.

• Στις 30 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της καλλιέργειας 
 πολιτικής ανταγωνισμού, διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Ο περί Ελέγχου των 
 Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2014: Κοινοποιήσεις πράξεων συγκέντρωσης και οι 
 απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, υποβολή πληροφοριών και εγγράφων».

• Στις 27 Απριλίου 2017, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την εισαγωγή 
 Προγράμματος Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης/Απασχόλησης στην ΕΠΑ.

• Στις 21 Ιουλίου 2017, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο «περί 
 Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017». 

• Στις 16 Νοεμβρίου 2017, ο κ. Χάρης Παστελλής παραιτήθηκε από Μέλος της Επιτροπής.
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2.1 Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

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

Πρόεδρος της Επιτροπής για το 2017, διετέλεσε η κα Λουκία Χριστοδούλου, η οποία διορίστηκε, με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16/04/2013, για περίοδο πέντε ετών με ισχύ 
διορισμού από τις 18/04/2013.

Β. Μέλη και Αναπληρωματικά Μέλη

Κατά τη διάρκεια του 2017, ως Μέλη της Επιτροπής διετέλεσαν η κα Ελένη Καραολή, ο κ. Ανδρέας 
Καρύδης, ο κ. Χάρης Παστελλής και ο κ. Παναγιώτης Ουστάς. 

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

2.2 Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

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

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

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

Η Υπηρεσία, κατά το 2017, απαρτιζόταν από τη Διευθύντρια, δύο (2) Ανώτερους Λειτουργούς, τρεις (3) 
Λειτουργούς Α’, εννέα (9) Λειτουργούς, δύο (2) Έκτακτους Λειτουργούς αορίστου χρόνου και τρεις (3) 
Λειτουργούς Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών. Ως εκ τούτου, το 2017, το σύνολο του επιστημονικού 
προσωπικού της Υπηρεσίας της Επιτροπής ανερχόταν σε είκοσι (20) άτομα. 

Πέραν του πιο πάνω προσωπικού, η Υπηρεσία υποβοηθείται από το Γραμματειακό και Βοηθητικό 
προσωπικό που περί το τέλος του 2017 αποτελείτο από μια (1) Ανώτερη Γραμματειακό Λειτουργό, 
δύο (2) Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς, τέσσερις (4) Έκτακτους Λειτουργούς για Γραφειακά 
Καθήκοντα και τέσσερις (4) ωρομίσθιους (2 αχθοφόροι/κλητήρες και 2 καθαρίστριες). 

Κατά τη διάρκεια του 2017, μέσω δύο διαδικασιών για ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, 
προσέφεραν επίσης τις υπηρεσίες τους στην Επιτροπή δύο (2) οικονομολόγοι, ένας οικονομολόγος 
σύμβουλος με ειδικότητα στην οικονομετρία και ένας οικονομολόγος-λογιστής σύμβουλος.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλος

Πρόεδρος

Μέλος Μέλος Μέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Λειτουργός Α’ Λειτουργός Α’
(κενή θέση)

Λειτουργός

Ανώτερος
Λειτουργός

Διευθύντρια

Ανώτερος
Λειτουργός

Λειτουργός Α’ Λειτουργός Α’

Λειτουργός

ΛειτουργόςΛειτουργόςΛειτουργός

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

Τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού και του γραμματειακού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά το 2017, ήταν τα εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός

2 Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου Ανώτερη Λειτουργός

3 Μαρία Μιχαήλ Λειτουργός Α’

4 Τζώρτζια Καστάνου Καραπατάκη Λειτουργός Α’

5 Παναγιώτης Θωμά Λειτουργός Α’

6 Θεοδώρα Βαρνάβα Λειτουργός

7 Αγγελική Μαδιανού Λειτουργός

8 Αντωνία Αριστοδήμου Λειτουργός

9 Σταυρούλα Ττόφα Λειτουργός

10 Χριστόφορος Πελεκάνος Λειτουργός

11 Αναστάζια Πετρίδου Λειτουργός

12 Αντωνία Λεπτού Λειτουργός

13 Ελευθερία Τούρβα Λειτουργός

14 Κώστας Καραθύμιος Λειτουργός

15 Μαρία Τριανταφυλλίδου Λειτουργός Αορίστου Χρόνου

16 Μαρία Λαζάρου Λειτουργός Αορίστου Χρόνου

17 Γεωργία Νικολάου Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

18 Μαρίνος Μαυρομιχάλης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

19 Πέτρος Στυλιανάκης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Μαρία Ξενοφώντος Χρίστου Ανώτερη Γραμματειακός Λειτουργός

2 Ευδοκία Χριστοδούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

3 Έλενα Χειμάρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

4 Χρυστάλλα Πασχαλίδου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

5 Μαρία Αγαπίου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

6 Άντρη Ευθυβούλου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

7 Βασιλική Κλείτου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

8 Κωνσταντίνος Καουράνης Αχθοφόρος / Κλητήρας

9 Δέσπω Κουλουμπρή Αχθοφόρος / Κλητήρας

10 Μαρίνα Δημητρίου Υπεύθυνη καθαριότητας

11 Όλγα Ανδρέου Υπεύθυνη καθαριότητας

2.3 Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, μία νεοδιορισθείσα Λειτουργός της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής έλαβε μέρος στο πρόγραμμα Αντιμονοπωλιακής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες, από 06-31/3/2017, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος ανταλλαγών προσωπικού ανάμεσα στις Αρχές Ανταγωνισμού των κρατών μελών και 
τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εν λόγω Λειτουργός συμμετείχε στη Μονάδα D6, η οποία ειδικεύεται στις συγκεντρώσεις (Mergers) 
και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει αριθμό σεμιναρίων και πρακτικές αναλύσεις υποθέσεων, 
τόσο μέσα από την εργασία της στις εν λόγω Μονάδες, όσο και μέσα από το γενικό πρόγραμμα, όπως 
αυτό είχε διαμορφωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.
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Η Επιτροπή, κατά το υπό επισκόπηση έτος 2017, πραγματοποίησε εκατό σαράντα μία (141) συνεδρίες 
και ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, 
αυτεπάγγελτες έρευνες και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του υπό 
ανασκόπηση έτους, εξέδωσε συνολικά πενήντα πέντε (55) αποφάσεις.

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

3.1 Ανασκόπηση των Αποφάσεων της Επιτροπής

Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 2

Κοινοποιήσεις Συγκεντρώσεων 40

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

1

Μη στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 10

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3.
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Μη στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου

1

Παραβάσεις του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 1

Σύνολο 55

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2017, εξέδωσε τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες 
ομόφωνα διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε διοικητικά πρόστιμα. Από τις τρεις (3) 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι δύο (2) αφορούσαν παραβάσεις παρακώλυσης και/ή περιορισμού 
και/ή νόθευσης του ανταγωνισμού, κατά παράβαση του άρθρου 3 των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και η μία (1) αφορούσε παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του 
περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, για καθυστέρηση κοινοποίησης και παρά- 
βαση του άρθρου 15 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου, καθότι η υπόχρεα 
προς κοινοποίηση εταιρεία παρέλειψε να γνωστοποιήσει πληροφορίες προς την Υπηρεσία και 
παραπλάνησε την Υπηρεσία με τα στοιχεία που απέστειλε κατά την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης. 
Το σύνολο των διοικητικών προστίμων που επιβληθήκαν κατά το υπό ανασκόπηση έτος ανερχόταν 
στα €27.697.081,00. 

Επίσης, η Επιτροπή, σε μία (1) περίπτωση κατέληξε ότι το θέμα το οποίο καταγγέλθηκε δεν ενέπιπτε 
εντός των αρμοδιοτήτων της, ενώ σε δέκα (10) περιπτώσεις ότι δεν υπάρχει παράβαση των προνοιών 
των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Τέλος, σε μία (1) περίπτωση 
η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και δεδομένα κατέληξε, κατά πλειοψη- 
φία, ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις των άρθρων 14, 15 και 42 του περί Ελέγχου των Συγκεν-
τρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2017, αφού διεξήχθη η δέουσα προκαταρκτική έρευνα της Υπη-
ρεσίας σχετικά με διάφορες υποθέσεις, η Επιτροπή αποφάσισε τον καταρτισμό και την κοινοποίηση 
συνολικά δώδεκα (12) Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με παραβάσεις των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων. Οι Εκθέσεις Αιτιάσεων ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών και αυτεπάγγελτων 
ερευνών και αφορούσαν τους τομείς των υπηρεσιών διαχείρισης αεροδρομίου, της συνδρομητικής 
τηλεόρασης, της προμήθειας και μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος και της προμήθειας του νωπού 
αγελαδινού γάλακτος. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε τον καταρτισμό μιας (1) Έκθεσης Αιτιάσεων 
αναφορικά με παράβαση των άρθρων 13 & 15 του περί Έλεγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 
Νόμου του 2014. 
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3.2 Ανασκόπηση των νέων καταγγελιών και κοινοποιήσεων  
 προτεινόμενων συγκεντρώσεων

Κατά τη διάρκεια του 2017, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συνολικά δεκαεπτά (17) νέες καταγγελίες για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. 
Η Επιτροπή, αφού τις εξέτασε, αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη δέουσα 
προκαταρτική έρευνα για εννέα (9) από αυτές, για τις οποίες κρίθηκε ότι υπήρχαν ικανοποιητικά 
στοιχεία που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή 
τεσσάρων (4) αυτεπάγγελτων ερευνών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, το 
2017 γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού τριάντα εννέα 
(39) νέες προτεινόμενες πράξεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, κατά το 2017, εξέτασε, 
αξιολόγησε και ενέκρινε τριάντα εννέα (39) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις, μία (1) εκ των οποίων 
αφορούσε συγκέντρωση για την οποία η Επιτροπή αποδέχτηκε σειρά δεσμεύσεων που είχαν υποβλη-
θεί από τα μέρη, ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή. H Επιτροπή 
επίσης, αφού εξέτασε και αξιολόγησε μία κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, κατέληξε ότι καθίσταται 
αδύνατος ο έλεγχος της κοινοποιηθείσας προς την Επιτροπή πράξης.

0 05 10 15 20 25

Καταγγελίες

Συγκεντρώσεις
17

39

4030 35

3.3 Ανασκόπηση των κοινοποιήσεων για πράξεις συγκεντρώσεων 

Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, η Επιτρο-
πή το 2017 εξέτασε και αξιολόγησε στο σύνολο σαράντα (40) κοινοποιηθείσες πράξεις συγκεντρώ-
σεων, από τις οποίες πέντε (5) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων που είχαν γνωστοποιηθεί στην 
Υπηρεσία το 2016, ενώ οι υπόλοιπες τριάντα πέντε (35) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων που είχαν 
γνωστοποιηθεί το 2017. 



Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι συγκεντρώσεις που είχαν εγκριθεί από 
την Επιτροπή εντός του έτους 2017:

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
τού μετοχικού κεφαλαίου τής Vouvray Holdings Limited 
από την Advent International Corporation, μέσω της 
AI Mistral Limited

1/2017 09/01/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της επιχείρησης Solvay Acetow από τον όμιλο 
The Blackstone Group L.P.

2/2017 16/01/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
ελέγχου στοιχείων ενεργητικού και οντοτήτων τής 
HANITA COATINGS RURAL COOPERATIVE ASSOCIATION 
LTD από την AVERY DENNISON CORPORATION

3/2017 20/01/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας FSIA Investimenti 
S.r.l από την εταιρεία Poste Italiane S.p.A

4/2017 26/01/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
των μετοχών της Pinarello Holding S.p.a. από την 
L Catterton Management Ltd, μέσω της L Catterton 
Europe S.a.s.

5/2017 17/02/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ABM Italia S.p.A. 
από την εταιρεία Keter τής BV, μέσω της θυγατρικής της 
Corona Plastic (2016) S.r.L.

6/2017 17/02/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας Ironshore Inc. 
από την εταιρεία Liberty Mutual Group Inc.

7/2017 17/02/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας YongLe Tape Ltd 
από την εταιρεία Avery Dennison Corporation, μέσω της 
Avery Dennison Hong Kong B.V.

8/2017 24/03/2017

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας Allied World 
Assurance Company Holdings, AG, από την εταιρεία 
Fairfax Financial Holdings Limited

9/2017 04/04/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
τής εταιρείας OMV Petrol Ofisi Holding A.S. από την 
εταιρεία VIP Turkey Enerji A.S.

10/2017 10/04/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας Stena Weco A/S 
από την εταιρεία Stena Bulk AB, μέσω της Stena Bulk 
Denmark APS

11/2017 13/04/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Grome Marketing  
(Cyprus) Ltd, Grome Ic ve Dis Ticaret Limited Sikreti, 
Bathroom Solutions Ltd, από την Grohe AG

12/2017 13/04/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση 
στοιχείων ενεργητικού που αφορούν τα καλλυντικά 
Burberry από τη Coty Inc, μέσω της Coty Geneva Sarl 
Versoix

13/2017 26/04/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
τριών επιχειρήσεων μεταξύ του Marlow Group και του 
Schoeller Group

14/2017 03/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με Συμφωνία 
των εταιρειών Atlantica Hotel Management Limited 
και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Πλάζα Λίμιτεδ σχετικά 
με το ξενοδοχείο MIRAMARE BEACH HOTEL

15/2017 08/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της AC Boilers S.p.A. από τη Ansaldo 
Energia S.p.A.

16/2017 08/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων αναφορικά 
με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-purpose 
terminal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP World 
Limassol Ltd

18/2017 18/05/2017
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Kalisee Ltd 
από την Hellenic Bank Public Company Ltd και την APS 
Recovery Cyprus Ltd και την απόκτηση εκ μέρους  
της Kalisee Ltd τής (α) διαχείρισης και ανάκτησης μη 
εξυπηρετούντων δανείων και της (β) διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας αποκτηθείσας μέσω διαδικασιών εκτέλεσης 
ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που 
απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια, της Hellenic Bank 
Public Company Ltd

19/2017 18/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του Ξενοδοχείου ALOE από την Aether Anthana Ltd, 
μέσω της Antasia Hotels Ltd

20/2017 18/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
στοιχείων ενεργητικού τής Thomas Cook Airlines Belgium  
από την Brussels Airlines NV.

21/2017 25/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
τής TeleSign Holdings inc από την Belgacom International  
Carrier Services SA

22/2017 29/05/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου τής Industrie De Nora S.p.A. από 
την The Blackstone Group L.P.

23/2017 12/06/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής Elitech Group SAS από την 
PAI PARTNERS SAS, μέσω της Haciendas Investments Sarl

24/2017 12/06/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής EuroAvionics Holding 
GmbH από τη Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., μέσω 
της Hensoldt Holding Germany GmbH.

27/2017 22/06/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου τής UAB 'Laserpas' από τη Sistema 
Finance S.A.

28/2017 11/07/2017
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης των επιχειρήσεων Πλαστικά 
Θράκης Α.Ε.Β.Ε. (μέσω της εταιρείας Θερμοκήπια 
Θράκης ΑΕ) και της Έλαστρον Α.Ε.Β.Ε. Χαλυβουργικά 
προϊόντα (μέσω της εταιρείας Έλαστρον Αγροτική 
Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία)

29/2017 11/07/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής CL Intressenter AB από την 
Nalka Strukturfond AB, μέσω της Goldcup 14938 AB

30/2017 12/07/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής IRCA S.p.A. από τη Carlyle 
Group LP, μέσω της Biscotto S.r.l.

31/2017 12/07/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Neurosoft AE από τη ΟΠΑΠ 
ΑΕ, μέσω της OPAP Investment Ltd

33/2017 25/07/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΗ Holdco Ltd από τη KKR 
& Co. L.P., μέσω της Hensoldt Holding Germany GmbH

34/2017 25/07/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από 
τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina 
(Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ 
ΛΤΔ και Intergaz Ltd

35/2017 27/07/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
τού μετοχικού κεφαλαίου τής M.T.A. S.p.A. από την 
Robert Bosch GmbH διαμέσου της Robert Bosch S.p.A.

36/2017 04/08/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
μετοχικού κεφαλαίου τής Athiari Commercial (Paphoς) 
Ltd από την εταιρεία Philelia Limited.

38/2017 09/08/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής San Patrick S.L.U. από το 
ταμείο BC European Capital X, μέσω της CatLuxe S.a r.l

41/2017 22/08/2017
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3.4 Έλεγχος Κοινοπραξιών

Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 13, του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 
Νόμου 83(Ι)/2014, συνέχισε την έρευνα αριθμού κοινοπραξιών στον κατασκευαστικό τομέα, με σκοπό 
να αξιολογήσει κατά πόσον αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής είτε του Νόμου 22(Ι)/99 είτε 
του Νόμου 83(Ι)/2014 και κατά πόσον αποτελούν κοινές επιχειρήσεις που πληρούν μόνιμα όλες τις 
λειτουργίες αυτόνομης οικονομικής οντότητας και ως τέτοιες θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στην 
Υπηρεσία της Επιτροπής.

Ειδικότερα η Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των 
κοινοπραξιών (α) WTE - HUBER - MILTIADES, (β) IACOVOU - ZEMCO J.V. και (γ) CHAPO - PANAYIDES 

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου τής Alphabet Holding Company, 
Inc. από την KKR & Co L.P., μέσω της Clover Acquisition 
Holding Inc.

42/2017 22/08/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
της επιχείρησης T.I.S. Total Integrated Services Ltd από 
τις Hellenic Tzilalis (Cyprus) Ltd και G4S Secure Solutions 
(Cyprus) Ltd

43/2017 29/08/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου τής TP Group-Cl Inc. από την EQT 
Mid market US Limited Partnership, μέσω της Bambino 
Midco Inc

48/2017 09/10/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου τής Marathon Acquisition, Inc. 
από την IFS Americas, Inc.

52/2017 30/10/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών C.A. Papaellinas Ltd 
και HOB House of Beauty Ltd

54/2017 14/11/2017

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
όλων των δραστηριοτήτων που διεξάγει η εταιρεία CHRI-
KAR TRADING COMPANY LTD από την εταιρεία ARGOSY 
TRADING COMPANY LTD

55/2017 31/10/2017
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J.V. Από την έρευνα που διεξήχθη, διαφάνηκε και στις τρεις περιπτώσεις ότι οι εν λόγω κοινοπραξίες 
δεν εμπίπτουν στην κατηγορία πράξεων που, σύμφωνα με το άρθρο (6)(1)(β) του Νόμου, πληρούν την 
έννοια της συγκέντρωσης, καθότι παρόλο που αποτελούν κοινές επιχειρήσεις, εντούτοις δεν πληρούν 
τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας.

Περαιτέρω, η Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση 
της κοινοπραξίας CYBARCO-IACOVOU J.V., καταλήγοντας ότι δεν προκύπτει θέμα υποχρέωσης 
κοινοποίησης της δημιουργίας της εν λόγω κοινοπραξίας, καθότι εγγράφηκε στον Έφορο Εταιρειών 
και Επίσημο Παραλήπτη προτού τεθεί σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία περί συγκεντρώσεων.

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

Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον των εταιρειών πετρελαιοειδών για ενδεχόμενο παράβασης του 
άρθρου 3 του Ν.13(Ι)/2008 

(Ημερ. Απόφασης 30/10/2017)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και 
έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, 
εξέδωσε την υπ’ αριθμό 51/2017 απόφασή της στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνάς της εναντίον 
των εταιρειών πετρελαιοειδών.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον των εταιρειών πετρελαιοειδών διατυπώθηκαν οι 
ακόλουθες εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις:

α. Πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του περί της Προστασίας του  
 Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος») ως αποτέλεσμα της εναρμονισμένης 
 πρακτικής μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέ- 
 λαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, για ενιαίο, ομοιόμορφο 
 καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών στα προϊόντα τής αμόλυβδης βενζίνης 
 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα  
 σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό, την παρακώλυση ή τη νόθευση του 
 ανταγωνισμού. (Οριζόντια σύμπραξη)

β. Πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου από μέρους των 
 εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petro- 
 lina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών μεταξύ τής κάθε 
 μιας εταιρείας πετρελαιοειδών, ξεχωριστά, με τους πρατηριούχους της, για ομοιόμορφο καθο- 
 ρισμό λιανικών τιμών στην αγορά λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα της αμόλυβδης 
 βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου με χαμηλή περιε- 
 κτικότητα σε θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. (Kάθετη 
 σύμπραξη)



Α. H Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του  
 Νόμου, ως ακολούθως:

 1. Η εταιρεία ExxonMobil Cyprus Ltd κατά την περίοδο 01/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις 
  διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατηριού- 
  χους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 
  95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν 
  ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνι- 
  σμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 03/12/2015, 
  δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. (Kάθετη 
  σύμπραξη)

 2. Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ κατά την περίοδο 01/10/2004-22/12/2006 παρα- 
  βίασε τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους 
  πρατηριούχους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβ- 
  δης βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, 
  οι οποίες είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση 
  του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 
  03/12/2015, δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. 
  (Kάθετη σύμπραξη)

 3. Η εταιρεία Petrolina (Holding) Public Ltd κατά την περίοδο 01/10/2004-22/12/2006 παραβίασε 
  τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατη- 
  ριούχους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης 
  βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, 
  οι οποίες είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση 
  του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 
  03/12/2015, δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε  
  παύσει. (Kάθετη σύμπραξη)

 4. Η εταιρεία Lukoil Cyprus Ltd κατά την περίοδο 01/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις  
  του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατηριούχους της για 
  τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, 
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  της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικεί- 
  μενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός 
  της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 03/12/2015, δεδομένου ότι  
  από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. (Kάθετη σύμπραξη)

Β. Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 
 24 και 42 του Νόμου στη βάση της απόφασής της αναφορικά με στοιχειοθέτηση παράβασης του 
 Νόμου από έκαστη εταιρεία.

 Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία -διαφωνούντων της Προέδρου της κας Λουκίας Χριστοδούλου και  
 του Μέλους της κας Ελένης Καραολή, των οποίων η απόφαση αφορούσε επιβολή, στη βάση 
 αξιολόγησης των ενώπιόν τους στοιχείων και σχετικών παραγόντων, μεγαλύτερου προστίμου- 
 έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικη- 
 τικού προστίμου κατέληξε ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση 
 για την οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόμου, το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται 
 στα €20.775.630 (είκοσι εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εξακόσιων 
 τριάντα ευρώ). Αναλυτικά, επιβλήθηκε: (α) στην εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited διοικητικό 
 πρόστιμο ύψους €8.651.306, (β) στην εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd διοικητικό πρόστιμο 
 ύψους €5.707.723, (γ) στην εταιρεία Hellenic Petroleum Cyprus Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους 
 €5.025.192 και (δ) στην εταιρεία Lukoil Cyprus Limited διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.391.409. 

Γ. Η Επιτροπή ομόφωνα υποχρεώνει τις εταιρείες να παύσουν αμέσως τη διαπιστωθείσα παράβαση 
 και να αποφύγουν στο μέλλον την επανάληψη τέτοιων πρακτικών ή/και ενεργειών που πλήττουν 
 τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Δ. Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία -διαφωνούντων της Πρόεδρου κας Λουκίας Χριστοδούλου και του 
 Μέλους κας Ελένης Καραολή- αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται η διατυπωθείσα κατά το στάδιο 
 της Έκθεσης Αιτιάσεων πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του 
 Νόμου ως αποτέλεσμα της εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών,  
 ήτοι ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και 
 Lukoil Cyprus Ltd, για ενιαίο, ομοιόμορφο καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των πετρελαι- 
 οειδών στα προϊόντα της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων 
 και του πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείμενο τον περιορι- 
 σμό, την παρακώλυση ή τη νόθευση του ανταγωνισμού. (Οριζόντια σύμπραξη)

Καταγγελία του Δήμου Πάφου εναντίον του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και 
Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ)

(Ημερ. Απόφασης 13/06/2017)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας 
και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 13 Ιουνίου 
2017, διαπίστωσε με την υπ’ αριθμό 25/2017 ομόφωνη απόφασή της ότι ο Σύνδεσμος Εργοληπτών 
Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) παραβίασε το άρθρο 3(1)(β) του περί 
της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο 41(1)/2014 
(εφεξής ο «Νόμος»).
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Αντικείμενο της εν λόγω υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία του Δήμου Πάφου ημερομηνίας 
16/06/2016 εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ για κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 3(1)(β) λόγω της απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ σε συνέχεια της οποίας κάλεσε τα μέλη του να μην υποβάλουν 
προσφορές σε έργα που εξαγγέλθηκαν με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας, όπως στον υπό 
εξέταση διαγωνισμό του Δήμου Πάφου και εξέδωσε σχετικό Δελτίο Τύπου και εγκύκλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου, με την απόφασή του ημερομηνίας 04/04/2016, αποφάσισε 
τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση και εξωραϊσμό 
τής δημοτικής αγοράς Πάφου. Ο εν λόγω διαγωνισμός προκηρύχθηκε με αριθμό 10/2016 κα 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 12/04/2016. 
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανερχόταν στα €2.000.000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ, απευθυντέα προς 
τα μέλη του να μην υποβάλουν προσφορές στο έργο που εξήγγειλε ο Δήμος Πάφου επειδή αυτό είχε 
εξαγγελθεί με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας, αποτελεί απόφαση ένωσης επιχειρήσεων που 
περιορίζει τον ανταγωνισμό, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου.

Στην προκείμενη υπόθεση η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι ως σχετική αγορά υπηρεσιών ορίζεται η 
αγορά κατασκευαστικών έργων με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας. Ως σχετική γεωγραφική 
αγορά ορίστηκε ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε ότι το σχετικό Δελτίο Τύπου και η εγκύκλιος που πηγάζουν από τη 
Γενική Συνέλευση του συλλογικού οργάνου, είχε σκοπό να αποτρέψει τα μέλη του από τη συμμετοχή 
στον υπό εξέταση διαγωνισμό του καταγγέλλοντα και περιόρισε εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματος 
τον ανταγωνισμό, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου.

Στη βάση των ανωτέρω διαπιστώσεων, η Επιτροπή δια της απόφασής της ημερομηνίας 13/06/2017 
υποχρέωσε τον ΣΕΜΗΕΚ όπως παύσει τη διαπιστωθείσα παράβαση αμέσως και όπως στο μέλλον να 
μην προβεί σε παρόμοιες πρακτικές περιορισμού του ανταγωνισμού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
του.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υποχρέωσε τον ΣΕΜΗΕΚ όπως εκδώσει ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του με την οποία θα ενημερώνει για την παρούσα απόφαση της Επιτροπής και τις 
σχετικές ενέργειες που θα λάβει για την παύση της διαπιστωθείσας παράβασης.

Επίσης, η Επιτροπή υποχρέωσε τον ΣΕΜΗΕΚ όπως ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη του αναφορικά 
με την παρούσα απόφαση της Επιτροπής και εκδώσει εγκύκλιο με την οποία να τα ενημερώνει ότι 
είναι πλέον ελεύθερα να υποβάλλουν προσφορές σε έργα που εξαγγέλλονται τόσο με την μέθοδο της 
εσωτερικής υπεργολαβίας όσο και με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας και τα κοινοποιήσει 
γραπτώς στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη της τη φύση, σοβαρότητα/
βαρύτητα της παράβασης, καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στο πλαίσιο του Νόμου 
αποφάσισε να επιβάλει στον ΣΕΜΗΕΚ διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.121,12. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι 
ο κύκλος εργασιών του ΣΕΜΗΕΚ ως συνδέσμου προκύπτει από τις συνδρομές των μελών του και ως εκ 
τούτου είναι περιορισμένος. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά τη σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης 
το ύψος του διοικητικού προστίμου δε δύναται να οριστεί σε υψηλότερο επίπεδο.
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3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Απόφασης της Επιτροπής για κοινοποίηση 
  πράξης συγκέντρωσης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία 
VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public 
Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd 

(Ημερ. Απόφασης 27/07/2017)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2017, 
ενέκρινε την πράξη συγκέντρωσης για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT 
LTD (στο εξής η «Νέα Εταιρεία») από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Hold-
ings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd (στο εξής οι «Ιδρυτικές 
Εταιρείες/ Εταιρείες») που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της Επιτροπής στις 23/11/2016. Η Επιτροπή κατά 
τη συνεδρία της ημερομηνίας 24/02/2017 είχε διαπιστώσει ότι η εν λόγω συγκέντρωση ενέπιπτε στο 
πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 
83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με 
τη λειτουργία τού ανταγωνισμού στην αγορά και ως εκ τούτου αποφάσισε την πλήρη διερεύνησή της.

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικό 
Δελτίο Τύπου και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοίνωση, όπου 
καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν σε πρώτο στάδιο. Η Υπηρεσία εξασφάλισε 
πρόσθετες πληροφορίες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και από τρίτα 
πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ακολούθησαν, διαπραγματεύσεις μεταξύ της Υπηρεσίας της Επιτροπής 
και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε σχέση με τυχόν διαφοροποιήσεις στις περιστάσεις που 
δημιουργούν τη συγκέντρωση και θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την άρση των αμφιβολιών 
που είχαν διαπιστωθεί από την Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις υπέβαλαν δεσμεύσεις. Η Υπηρεσία της Επιτροπής υπέβαλε σχετική έκθεση στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 03/07/2017 αξιολόγησε την Έκθεση 
της Υπηρεσίας και αποφάσισε ότι οι αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με 
τη λειτουργία τού ανταγωνισμού στην αγορά συνέχιζαν να υφίστανται. Η Επιτροπή, ενεργώντας 
στη βάση του νόμου, κατήρτισε έκθεση με τις αμφιβολίες που διαπιστώνονταν σε σχέση με τη μη 
συμβατότητα της συγκέντρωσης με τη λειτουργία τού ανταγωνισμού στην αγορά, προς ενημέρωση 
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και κάλεσε τις Εταιρείες να υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις, 
τροποποιήσεις στη συγκέντρωση και δεσμεύσεις ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που διατυπώθηκαν 
στην Έκθεση Αμφιβολιών. Ως αποτέλεσμα, οι Εταιρείες υπέβαλαν αριθμό δεσμεύσεων, με το πλήρες 
κείμενο των τελικών τους δεσμεύσεων, να υποβάλλεται στις 25/07/2017.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν από 
τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέν-
τρωσης, έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από αυτές είναι επαρκείς για την άρση των 
αμφιβολιών που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφά- 
σισε να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία τού ανταγωνισμού 
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στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις και των όρων που επέβαλε η ίδια. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμε-
τέχουσες επιχειρήσεις και όροι που έχουν επιβληθεί ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας 
της Νέας Εταιρείας και αφορούν τα κάτωθι:

i. τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων καθώς και του Καταστατικού της VLPG PLANT LTD έτσι  
 ώστε τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών 
 Εταιρειών, να μην κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας.

ii. δέσμευση/δήλωση (Declaration) από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους της Νέας Εταιρείας 
 ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτουν  
 στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών 
 Εταιρειών οποιεσδήποτε εμπιστευτικές και/ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες και/ή 
 επαγγελματικά μυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρι- 
 κής πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με αυτές των Ιδρυτικών 
 Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση τους ένεκα της εμπλοκής/συμμετοχής τους στο Διοι- 
 κητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας.

iii. δέσμευση/δήλωση (Declaration) από τον Γενικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή 
 της Νέας Εταιρείας ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές, και δεν θα 
 αποκαλύπτουν στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και/ή στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη 
 των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε εμπιστευτικές και/ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληρο- 
 φορίες και/ή επαγγελματικά μυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής  
 και/ή χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με αυτές των 
 Ιδρυτικών Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους 
 ως Γενικός Διευθυντής/Οικονομικός Διευθυντής (ανάλογα με την περίπτωση) της Νέας Εταιρείας.

iv. οι Δηλώσεις (Declarations) θα υπογράφονται από τους Διοικητικούς Συμβούλους κάθε φορά που 
 θα υπάρχει διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το ίδιο θα ισχύει και 
 στην περίπτωση αλλαγής του Γενικού Διευθυντή και/ή Οικονομικού Διευθυντή (αν υπάρχει).

v. η Νέα Εταιρεία, καθόλη την διάρκεια της λειτουργίας της, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη και 
 αυτόνομη οικονομική οντότητα.

vi. τα Εμπλεκόμενα Μέρη θα διορίσουν ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (trustee) το οποίο θα είναι 
 υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και θα υποβάλλει σχετική 
 ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους με την οποία θα 
 επιβεβαιώνεται η εφαρμογή (ή μη) των δεσμεύσεων από την Νέα Εταιρεία αναφορικά με το 
 προηγούμενο έτος. Η ταυτότητα του/της εν λόγω προσώπου/οντότητας θα ανακοινωθεί στην 
 Επιτροπή εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στα Εμπλεκόμενα Μέρη τής απόφασης της 
 Επιτροπής ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή

vii. η Νέα Εταιρεία θα παρέχει στους υπάλληλους της Εγχειρίδιο Θεμάτων περί Προστασίας του 
 Ανταγωνισμού (Competition Compliance Manual). Το εν λόγω Εγχειρίδιο Θεμάτων θα υπογρά- 
 φεται από όλους του υπαλλήλους της Νέας Εταιρείας.

viii. τα Εμπλεκόμενα Μέρη θα προβούν στη τροποποίηση της Συμφωνίας Μέτοχων και στην προσ- 
 θήκη παραγράφων στη Συμφωνία Μετόχων ώστε να συμπεριληφθούν κριτήρια, τα οποία θα 
 λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήματος αποθηκευτικής χωρητικότητας από 
 τρίτα πρόσωπα.
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ix. κοινοποίηση στην Επιτροπή πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα όπως αυτό εκδίδεται  
 από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και το οποίο θα παρουσιάζει τα νέα μέλη του Διοικητικού 
 Συμβουλίου της Νέας Εταιρείας, εντός δύο μηνών (2) από την κοινοποίηση στα μέρη της απόφα- 
 σης της Επιτροπής ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή καθώς και αντίγραφα των σχετικών 
 δηλώσεων (Declarations) και αντίγραφο της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων.

x. η Νέα Εταιρεία θα διεξάγει τις εργασίες της σε εμπορική βάση, η οποία θα διασφαλίζει την 
 απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) και οι υπηρεσίες της θα προσφέρονται με διαφάνεια και 
 χωρίς διακρίσεις, με βάση κοστοστρεφή τιμολογιακή πολιτική.

xi. οποιαδήποτε συναλλαγή της Νέας Εταιρείας με τις Ιδρυτικές της Εταιρείες θα πραγματοποιείται 
 υπό όρους οι οποίοι είναι σε εμπορική βάση και διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s 
 length terms).

xii. η Νέα Εταιρεία θα δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις τής παραχώρησης 
 αποθηκευτικού χώρου και τον σχετικό τιμοκατάλογό της στη μελλοντική ιστοσελίδα της στο 
 διαδίκτυο. Η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνει με την έναρξη λειτουργίας της Νέας Εταιρείας.

xiii. η Νέα Εταιρεία θα παρέχει σε οποιανδήποτε νεοεισερχόμενη εταιρεία, η οποία θα προβεί στην 
 κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου στην περιοχή, πρόσβαση στο αγκυροβόλιο 
 και στις σωλήνες εκφόρτωσης στην έκταση που θα είναι υπό τον έλεγχο της Νέας Εταιρείας.  
 Η τιμολογιακή πολιτική της Νέας Εταιρείας θα είναι κοστοστρεφής. Διευκρινίζεται ότι για όλους 
 τους χρήστες των εγκαταστάσεων της Νέας Εταιρείας η χρήση του αγκυροβολίου και των σωλή- 
 νων εκφόρτωσης θα συμπεριλαμβάνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

xiv. στην περίπτωση που η ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου για εξυπηρέτηση της εγχώ- 
 ριας αγοράς αυξηθεί και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα αποταθούν στη Νέα Εταιρεία για επέκταση 
 των εγκαταστάσεων και του αποθηκευτικού χώρου της Νέας Εταιρείας, τα Εμπλεκόμενα Μέρη θα 
 προβούν σε εξέταση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας τέτοιας επέκτασης.

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



Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να ανακα- 
λέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέν-
τρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της 
απόφασης αν διαπιστώσει -

α. Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά 
 με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύβησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιονδήποτε  
 άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή

β. ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω 
 απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.

3.7 Κλαδική έρευνα (Sector Inquiry)

Η Επιτροπή, στη βάση των εξουσιών της που απορρέουν από την τροποποίηση του περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμου και ειδικότερα με την προσθήκη του άρθρου 32Α, στις 15/12/2014 αποφάσισε 
τη διεξαγωγή πλήρους επισκόπησης του κλάδου της αγοράς των πετρελαιοειδών, ιδίως σε ό,τι αφορά 
τους ακόλουθους τύπους πετρελαιοειδών: βενζίνη 95 οκτανίων, βενζίνη 98 οκτανίων, πετρέλαιο 
κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο, κατά την περίοδο 2008-2014. Πρωταρχικός στόχος της 
συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά πετρελαιοειδών 
(εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, χονδρική διανομή, και λιανική εμπορία). 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους συνέχισε με τη συλλογή και 
αξιολόγηση των αναγκαίων πληροφοριών από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, καθώς και τις εταιρείες 
υγραερίου που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο προκειμένου να ολοκληρώσει την κλαδική έρευνα 
που διεξάγει. Η Υπηρεσία αναμένει ότι η έρευνά της θα ολοκληρωθεί εντός του 2018, οπόταν και θα 
δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτής. 

Η εν λόγω έρευνα, είναι σε εξέλιξη.

3.8 Πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης/απασχόλησης

Η Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την εισαγωγή Προγράμματος Αμισθί 
Πρακτικής Εκπαίδευσης/Απασχόλησης στην ΕΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πρακτική εκπαίδευση/απασχόληση επιστημόνων στην Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον νομικό 
ή οικονομικό τομέα του ελεύθερου ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου για την 
ευαισθητοποίηση γύρω από τα οφέλη του ανταγωνισμού, την ανάπτυξη κουλτούρας ανταγωνισμού 
στην κυπριακή κοινωνία και οικονομία και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική του 
ανταγωνισμού στην προώθηση και προστασία αυτού.

28 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2017



Η Επιτροπή, μέσω του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης, σκοπεύει στη δημιουργία ατόμων με 
πρακτική εμπειρία και κατάρτιση στις διαδικασίες της, διάχυση και εμπέδωση και ή απόκτηση γνώσης 
στο αντικείμενο και την επιστήμη του ανταγωνισμού.

Το λεπτομερές κείμενο των κανόνων, κριτηρίων και όρων που διέπουν τη διαδικασία και το πρόγραμμα 
πρακτικής εκπαίδευσης/απασχόλησης έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

3.9 Ο «περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου 
   του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017»

Στις 21/07/2017 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο «περί Αγωγών 
Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017».

Σκοπός του περί Αγωγών Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου του 
2017, είναι η θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την 
«Οδηγία 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, 
σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δίκαιου για 
τις παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 

Με τον υπό αναφορά Νόμο θεσπίζονται κανόνες, για να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο 
υπέστη ζημία λόγω παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού από επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 
μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα για αξίωση πλήρους αποζημίωσης κατά των εν 
λόγω επιχειρήσεων (άρθρα 3 και 4). Περαιτέρω, με τον Νόμο θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με την 
κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται είτε στην κατοχή των διαδίκων ή/και τρίτων 
προσώπων (άρθρο 5), είτε στον φάκελο εθνικής αρχής ανταγωνισμού (άρθρο 6), ενώ θεσπίζονται 
περιορισμοί στη χρήση εγγράφων (άρθρο 7), καθώς και οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλει το 
Δικαστήριο (άρθρο 8).

 Επιπλέον, με τον Νόμο θεσπίζονται κανόνες αναφορικά με την ευθύνη των επιχειρήσεων ή των ενώσεων 
επιχειρήσεων που παραβίασαν το δίκαιο του ανταγωνισμού σε σχέση με τη ζημία που προκλήθηκε 
(άρθρα 11-15), τον καθορισμό της ζημίας (άρθρο 16), την περίοδο παραγραφής για την άσκηση αγωγής 
αποζημίωσης (άρθρο 10), καθώς και τα αποτελέσματα των συναινετικών διευθετήσεων όσον αφορά 
μεταγενέστερες αγωγές αποζημίωσης (άρθρα 17 και 18).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με τον Νόμο καθορίζεται η ισχύς των αποφάσεων των εθνικών 
αρχών ανταγωνισμού (άρθρο 9). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νόμο, οι τελεσίδικες αποφάσεις 
της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αποτελούν αμάχητο τεκμήριο σε διαδικασία αγωγής 
αποζημίωσης ενώπιον Δικαστηρίου (άρθρο 9(1)), ενώ τελεσίδικη απόφαση αλλοδαπής αρχής 
ανταγωνισμού αποτελεί εκ πρώτης όψεως μέσο απόδειξης του γεγονότος της παράβασης του 
δικαίου του ανταγωνισμού το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να εκτιμηθεί παράλληλα με τυχόν άλλο 
αποδεικτικό υλικό που προσκομίζουν οι διάδικοι (άρθρο 9(2)).
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4.1 Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 
του 2014: Κοινοποιήσεις πράξεων συγκέντρωσης και οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, 
υποβολή πληροφοριών και εγγράφων» 

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στις 30 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της καλλιέργειας 
πολιτικής ανταγωνισμού, στην αίθουσα παρουσιάσεων, όπου στεγάζονται τα γραφεία της, διοργάνωσε 
Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 
2014: Κοινοποιήσεις πράξεων συγκέντρωσης και οι απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, υποβολή 
πληροφοριών και εγγράφων», προς ενημέρωση και υποβοήθηση του έργου των επιχειρήσεων και 
των επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν την πολιτική του ανταγωνισμού.

Στόχος της Ενημερωτικής Ημερίδας ήταν να ενημερώσει τις επιχειρήσεις και τους συμβούλους τους  
για τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση μίας πράξης συγκέντρωσης 
βάσει του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, παρέχοντάς τους παράλ- 
ληλα επεξηγήσεις και κατευθύνσεις επί σχετικών θεμάτων, όπως η ορθή υποβολή όλων των πληρο-
φοριών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου και η αποστολή και επεξήγηση όλων των 
απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων, που θα αποτελέσουν τη βάση για γρήγορη, πλήρη και ορθή 
αξιολόγηση της κοινοποιηθείσας πράξης συγκέντρωσης από την Επιτροπή. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ADVOCACY)

4.
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Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν η Διευθύντρια της Υπηρεσίας, κα Χριστιάνα Σιδέρη και οι Λειτουργοί Α', 
Μαρία Μιχαήλ και Τζώρτζια Καστάνου Καραπατάκη.

Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι και διευθυντές 
επιχειρήσεων, οι οποίοι γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή, όπου, πέραν της προώθησης του ανταγωνισμού, 
προβαίνει σε διάφορες συμβουλευτικές δράσεις στο πλαίσιο ενημέρωσης για την αποφυγή 
αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών, οι οποίες ενδεχομένως αντιστρατεύονται το δίκαιο του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και επηρεάζουν δυσμενώς τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

4.2 Παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού  
 στη Βουλή των Αντιπροσώπων

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

• Στις 10/01/2017, 17/01/2017, 14/02/2017 και 21/02/2017, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 
 Επιτροπής Ενέργιεας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Η αύξηση της τιμής των 
 καυσίμων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον Κύπριο πολίτη γενικότερα» 

• Στις 17/01/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με 
 θέμα «Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά και Μετα- 
 ποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014»

• Στις 31/01/2017 και 07/02/2017, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
 Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις  
 του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμος του 2017»

• Την 01/02/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
 Διοικήσεως με θέμα «Η λειτουργία των θεσμών που διέπουν τον ανταγωνισμό στην Κύπρο»

• Την 01/02/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
 Διοικήσεως με θέμα «Οι δυνατότητες της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να ανταποκρι- 
 θεί στις καταστάσεις ολιγοπωλίων που έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο»

• Στις 21/03/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με 
 θέμα «Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) Νόμος του 2016»

• Στις 28/03/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με 
 θέμα «Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη διαχείριση ζωικών αποβλήτων και οι σχεδιασμοί  
 της Κυβέρνησης για την αντιμετώπισή τους» 

• Στις 05/04/2017, 17/05/2017 και 21/06/2017, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
 Νομικών με θέμα «Ο περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού 
 Νόμος του 2017»
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• Στις 24/04/2017, 08/05/2017 και 15/05/2017, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
 Οικονομικών και Προϋπολογισμού με θέμα «Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής 
 Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμος του 2017»,

• Στις 02/05/2017 και 29/08/2017, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
 Φυσικών Πόρων με θέμα «Η ανάγκη για παραχώρηση αγροτικού πετρελαίου κίνησης για γεωργι- 
 κούς σκοπούς» 

• Στις 16/05/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με 
 θέμα «Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου, για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών  
 και των καταναλωτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων»

• Στις 05/09/2017, 31/10/2017, 07/11/2017, 14/11/2017, 21/11/2017 και 28/11/2017 στις συνεδρίες της 
 Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων με θέμα «Ο περί Αναγνώρισης Οργα- 
 νώσεων Παραγωγών Γεωργικών Προϊόντων Νόμος του 2017»

• Στις 08/09/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
 Έργων με θέμα «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανο- 
 νισμοί του 2017»

• Στις 26/09/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  
 με θέμα «Πρόταση Νόμου που ρυθμίζει την απονομή του σήματος του κυπριακού προϊόντος σε 
 προϊόντα που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία»

• Στις 20/10/2017 και 26/10/2017 στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας με θέμα «Ο 
 περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017» 

• Στις 06/11/2017, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών με θέμα «Η αδυναμία 
 των σωματείων να πληρώνουν τα δικαιώματα τηλεοπτικής προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων και 
 τα προβλήματα επιβίωσης που προκύπτουν από αυτήν την αδυναμία».

4.3 Γνωμοδοτήσεις

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

Επιπλέον, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.
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Ειδικότερα, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού και της εξέτασης 
των αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό από τη θέσπιση νόμων και διατάξεων, συνέδραμε μέσω 
του γνωμοδοτικού της έργου παρέχοντας προς διάφορους φορείς τού δημοσίου, είτε μετά από 
συγκεκριμένα αιτήματα είτε εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας αριθμό γνωμοδοτήσεων. Απόψεις και συστάσεις 
έχουν δοθεί και στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων για αριθμό προσχεδίων νομοσχεδίων, καθώς 
και γνωμοδοτήσεις προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με αριθμό θεμάτων και νομοθεσιών 
που ήταν ενώπιόν της. Αξίζουν δε να αναφερθούν οι παρεμβάσεις και η συμβολή της Επιτροπής σε 
ό,τι αφορά:

• Παροχή γνώμης προς το Τμήμα Οδικων Μεταφορών σε σχέση με το Νομοσχέδιο που τιτλοφο- 
 ρείται ως «Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος», 

• Συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, και το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορκά με τη μεταφορά 
 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2015/751, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις 
 διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες στο εθνικό δίκαιο.



Η σημασία των διεθνών σχέσεων για την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι συνδεδεμένη 
με το όραμά της να αποτελέσει μια δυναμική Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία συμπορεύεται 
με τις διεθνείς πρακτικές και προάγει τις αρχές ανταγωνισμού σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η 
συμμετοχή των στελεχών της Υπηρεσιας σε ομάδες εργασίας είναι από τους βασικότερους τρόπους 
συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής και συνδιαμόρφωσης των πολιτικών ανταγωνισμού, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της, προς όφελος της αγοράς. Η ενεργός συμμετοχή και 
συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.1/2003.

5.1 Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
 Δικτύου Ανταγωνισμού

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

 Στις 27 Ιουνίου 2017 και στις 28-29 Νοεμβρίου 2017, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος στις 
 Συναντήσεις των Προέδρων Αρχών Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθησαν  
 στις Βρυξέλλες. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

5.
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• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

5.2 Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια

• ECN COMPETITION AND CONSUMER DAY 

 Στις 24 Απριλίου 2017, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος στο ECN COMPETITION AND CON- 
 SUMER DAY, που διεξήχθη στην Μάλτα από την αντίστοιχη Αρχή Ανταγωνισμού. 

• SOFIA COMPETITION FORUM

 Στις 27 Οκτωβρίου 2017, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος σε συνέδριο που διεξήχθη στην 
 Βουλγαρία από την αντίστοιχη Αρχή Ανταγωνισμού.

• COMPETITION CONFERENCE 

 Στις 18 Μαΐου 2017, ένα Μέλος της Επιτροπής έλαβε μέρος στο συνέδριο που διεξήχθη στη Ρουμα- 
 νία από την αντίστοιχη Αρχή Ανταγωνισμού με τίτλο, “20 χρόνια Ανταγωνισμού στη Ρουμανία”.
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