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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 03/11/2016 παρελήφθη από την Επιτροπή, καταγγελία ημερομηνίας 01/11/2016 εκ μέρους της 

Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής η «ΕΤΥΚ/καταγγέλλουσα») και του Ταμείου 

Υγείας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής το «ΤΥ-ΕΤΥΚ/καταγγέλλον») εναντίον του ΠΦΣ με 

την οποία καταγγέλλονται πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισμού Νόμων 2008 έως 2014 (εφεξής ο «Νόμος»). 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 07/11/2016, εξέτασε την καταγγελία και έδωσε οδηγίες 

στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις 

που περιέχονται στην καταγγελία και να καταθέσει σχετικό σημείωμα. 

Από       Απόφαση ΕΠΑ 35/2020   
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Στις 23/12/2016, η Υπηρεσία απέστειλε προς την ΕΤΥΚ ερωτηματολόγιο. 

Στις 13/01/2017, η ΕΤΥΚ με επιστολή της αιτήθηκε παράταση επτά (7) ημερών για την αποστολή 

των απαντήσεών της στο υπό αναφορά ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας. Το εν λόγω αίτημα έγινε 

αποδεκτό και η Υπηρεσία ενημέρωσε σχετικά την ΕΤΥΚ με επιστολή της ημερομηνίας 13/01/2017. 

Στις 20/01/2017, η ΕΤΥΚ απέστειλε τις απαντήσεις της στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας. 

Σημειώνεται ότι η ΕΤΥΚ δήλωσε ότι το ΤΥ-ΕΤΥΚ ουσιαστικά προβαίνει και αυτό σε καταγγελία μέσω 

της ΕΤΥΚ εναντίον του ΠΦΣ. 

Η ΕΤΥΚ, κατά την ίδια ημερομηνία, κοινοποίησε επίσης στην Υπηρεσία δύο επιστολές σχετικές με 

το αντικείμενο της καταγγελίας.   

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 31/01/2017 ομόφωνα αποφάσισε όπως το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

συμπεριληφθεί στην καταγγελία ως καταγγέλλον πρόσωπο, εφόσον εκ παραδρομής δεν 

συμπεριελήφθη στον τίτλο. 

Στις 08/02/2017, η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολόγιο στον ΠΦΣ. 

Στις 23/02/2017, ο ΠΦΣ απέστειλε επιστολή με την οποία αιτήθηκε παράταση για την αποστολή των 

απαντήσεών του στο σχετικό ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας. Το εν λόγω αίτημα έγινε αποδεκτό και 

ο ΠΦΣ ενημερώθηκε σχετικά από την Υπηρεσία με επιστολή ημερομηνίας 24/02/2017. 

Ο ΠΦΣ απέστειλε τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με επιστολή ημερομηνίας 

13/03/2017. 

Στις 16/05/2017, η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολόγιο προς τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας (εφεξής οι «ΦΥ»). 

Την 01/06/2017, οι ΦΥ αιτήθηκαν παράταση για την αποστολή των απαντήσεων στο 

ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, η οποία έγινε αποδεκτή και ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή της 

Υπηρεσίας ημερομηνίας 02/06/2017. 

ΟΙ ΦΥ απέστειλαν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με επιστολή ημερομηνίας 

15/06/2017. 

Στις 08/09/2018, η ΕΤΥΚ κοινοποίησε στην Υπηρεσία νομοσχέδιο, το οποίο σχετιζόταν, όπως 

ανέφερε με την υπό εξέταση καταγγελία. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 19/12/2018, 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, εξέτασε τον χειρισμό της παρούσας υπόθεσης. Η Επιτροπή, αφού απεχώρησαν όλα τα 

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

σύνθεση στις 7/11/2016 ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με 

πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία, ενώ στις 31/1/2017 ομόφωνα 

αποφάσισε την τροποποίηση του τίτλου της καταγγελίας με τη συμπερίληψη του Ταμείο Υγείας της 
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Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΥ-ΕΤΥΚ) ως καταγγέλλον πρόσωπο. Τα νέα μέλη της 

Επιτροπής, κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας και κ. Πολυνείκης- Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, 

δήλωσαν ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο 

εξέτασης της παρούσας υπόθεσης και ειδικότερα τις αποφάσεις ημερομηνίας 7/11/2016 και 

31/1/2017 και έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών με αυτές στοιχείων, ιδίως τα πρακτικά 

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

για το χειρισμό της υπόθεσης, τη διαμόρφωση γνώμης και άποψης επ’ αυτής και τη λήψη 

αποφάσεων. 

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

συμφωνούν με την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 7/11/2016 με την οποία αποφασίσθηκε η 

διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται 

στην καταγγελία, καθώς και με την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 31/01/2017 με την οποία 

αποφασίσθηκε η τροποποίηση του τίτλου της καταγγελίας με τη συμπερίληψη του Ταμείου Υγείας 

της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΥ-ΕΤΥΚ) ως καταγγέλλοντα, και υιοθέτησαν αυτές. 

Η Υπηρεσία με την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας υπέβαλε Έκθεση Ευρημάτων 

στην Επιτροπή ημερομηνίας 20/12/2019. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 13/01/2020, αφού μελέτησε τα στοιχεία της δέουσας 

προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκονται καταχωρισμένα εντός του διοικητικού φακέλου της 

υπόθεσης, καθώς και την Έκθεση Ευρημάτων της Υπηρεσίας ημερομηνίας 20/12/2019, ομόφωνα 

αποφάσισε ότι εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετούνται πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 

3(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») 

καθώς και του άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(εφεξής η «ΣΛΕΕ») από μέρους του καταγγελλόμενου Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου  

(εφεξής ο «ΠΦΣ»). 

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι εκ πρώτης όψεως ο ΠΦΣ με τις αποφάσεις του 

ως ένωση επιχειρήσεων κατά το άρθρο 2 του Νόμου:  

(α) Παραβαίνει εξ αντικειμένου τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου 

άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ με άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως, 

καθώς με την απόφασή του κατεύθυνε/οδήγησε τους φαρμακοποιούς/μέλη του να πωλούν σε 

καθορισμένες τιμές τα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει του σχετικού κάθε φορά Υπουργικού 

Διατάγματος που ίσχυε και το οποίο καθόριζε τη Μέγιστη Λιανική Τιμή ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, οι οποίες κατέληγαν σε καθορισμένες τιμές (fixed), αποσκοπώντας στον περιορισμό 

του ανταγωνισμό στην αγορά διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

(β) Παραβαίνει διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ 

της ΣΛΕΕ, καθώς με τον τρόπο που ερμηνεύει τον Κανονισμό 23 περιορίζει εξ αντικειμένου τον 
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ανταγωνισμό στη σχετική αγορά απαγορεύοντας σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό / μέλος το 

δικαίωμα του να συμβληθεί με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, με σκοπό την αποφυγή παροχής εκπτώσεων και, 

(γ) Παραβαίνει εξ αντικειμένου τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου 

άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό άλλων όρων 

συναλλαγής, καθώς με την απόφασή του απαγόρευσε σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό/μέλος το 

δικαίωμα να διαφημίζει την παροχή από αυτόν οποιονδήποτε φαρμακευτικών υπηρεσιών και την 

πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή άλλων φαρμακευτικών ειδών, αποσκοπώντας στον 

περιορισμό του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή, κατά την ίδια συνεδρία της, εξέτασε τον ισχυρισμό των καταγγελλόντων ότι 

με την «απόφαση»/νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 16(1)(β) του περί Φαρμακευτικής και 

Δηλητηρίων Νόμου, Κεφ. 254, βάσει της οποίας εξαιρούνται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου 

περί κατοχής του 51% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας από φαρμακοποιό οι τρεις συντεχνίες 

ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, δημιουργείται παρακώλυση, περιορισμός και νόθευση του ανταγωνισμού 

εντός της Δημοκρατίας σε βάρος της ΕΤΥΚ. Συναφώς, η Επιτροπή θεώρησε ότι το εν λόγω ζήτημα 

ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν δύναται να προβεί σε περαιτέρω εξέταση 

στο πλαίσιο της παρούσας καταγγελίας, καθότι στην προκείμενη περίπτωση το ζήτημα της 

απαίτησης του 51% της ιδιοκτησίας φαρμακείου, που τίθεται, δεν αφορά συμπεριφορά επιχείρησης, 

αλλά μία νομοθετική ρύθμιση του κράτους και δεν αποτελεί απόφαση του ΠΦΣ, ως ένωση 

επιχειρήσεων. 

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/02/2020, μετά από διεξοδική συζήτηση ομόφωνα 

αποφάσισε και κατήρτισε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεως, αποφασίζοντας παράλληλα την άμεση 

κοινοποίησή του στα εμπλεκόμενα μέρη. 

Η Έκθεση Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στον καταγγελλόμενο ΠΦΣ στις 27/02/2020 και αντίγραφό της 

στάλθηκε αυθημερόν και στους καταγγέλλοντες. Η Επιτροπή με την Έκθεση Αιτιάσεων κάλεσε τα 

εμπλεκόμενα μέρη να παραστούν ενώπιον της σε συνεδρία που ορίστηκε στις 30/03/2020. Επίσης, 

η Επιτροπή κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να υποβάλουν τις γραπτές παραστάσεις τους επί της 

Έκθεσης Αιτιάσεων μέχρι τις 27/03/2020.  

Στις 11/03/2020, οι νομικοί εκπρόσωποι του ΠΦΣ αιτήθηκαν να τους δοθεί πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης και όπως παραταθεί αναλόγως η προθεσμία υποβολής γραπτών 

παραστάσεων, αλλά και η ορισθείσα προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής. 

Εν συνεχεία, στις 12/03/2020, οι νομικοί εκπρόσωποι των καταγγελλόντων, απέστειλαν επιστολή 

στην Επιτροπή, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούν την περαιτέρω προώθηση της καταγγελίας τους. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 13/03/2020, ομόφωνα αποφάσισε να μην κάνει αποδεκτό 

το αίτημα των καταγγελλόντων για μη προώθηση της καταγγελίας και να συνεχίσει την εξέταση της 

υπόθεσης επί της ουσίας. Επίσης, η Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΠΦΣ, αλλά και λόγω 
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της πανδημίας του COVID-19, ομόφωνα αποφάσισε όπως μεταφέρει την ενώπιόν της προφορική 

διαδικασία για τις 08/05/2020 και παρατείνει την προθεσμία υποβολής γραπτών παρατηρήσεων 

μέχρι τις 04/05/2020. Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολές ημερομηνίας 

23/03/2020.  

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 15/04/2020, έχοντας υπόψη τα σχετικά Διατάγματα 

αναφορικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του COVID-19, ομόφωνα αποφάσισε όπως 

μεταφέρει την ενώπιόν της προφορική διαδικασία για τις 05/06/2020 και παρατείνει την προθεσμία 

υποβολής γραπτών παρατηρήσεων μέχρι την 01/06/2020. Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν 

σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 16/04/2020 στην οποία επίσης κλήθηκε ο ΠΦΣ να προσέλθει στα 

γραφεία της Επιτροπής προς επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στις 18/05/2020. 

Στις 18/05/2020, ο ΠΦΣ πραγματοποίησε επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 25/05/2020, ομόφωνα αποφάσισε κατόπιν σχετικών 

αιτημάτων των εμπλεκομένων μερών, όπως μεταφέρει την ενώπιόν της προφορική διαδικασία για 

την 01/07/2020 και παρατείνει την προθεσμία υποβολής γραπτών παρατηρήσεων μέχρι τις 

22/06/2020. Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε το αίτημα του ΠΦΣ για δεύτερη επιθεώρηση του 

διοικητικού φακέλου στις 28/05/2020. Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή 

ημερομηνίας 26/05/2020. 

Στις 28/05/2020, ο ΠΦΣ πραγματοποίησε εκ νέου επιθεώρηση του διοικητικού φακέλου της 

υπόθεσης. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 18/06/2020, ομόφωνα αποφάσισε όπως κάνει μερικώς 

δεκτό το αίτημα του ΠΦΣ για παράταση της προθεσμίας υποβολής των γραπτών παρατηρήσεων 

μέχρι τις 29/06/2020. Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 

18/06/2020. 

Ο ΠΦΣ με επιστολή του ημερομηνίας 29/06/2020, απέστειλε αριθμό προτεινόμενων δεσμεύσεων 

προς την Επιτροπή. 

Την 01/07/2020, πραγματοποιήθηκε προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, κατά την οποία 

παρευρέθηκε ο ΠΦΣ και συζητήθηκαν οι προτεινόμενες από μέρους του δεσμεύσεις. 

Στις 21/07/2020, ο ΠΦΣ απέστειλε στην Επιτροπή επιστολή με τις τελικές δεσμεύσεις του αναφορικά 

με την υπό εξέταση υπόθεση.  

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της στις 30/7/2020, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης, μελέτησε 

ενδελεχώς τις δεσμεύσεις που υπέβαλλε ο ΠΦΣ, καθώς και το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου 

της υπόθεσης και ομόφωνα έλαβε την απόφασή της ως ακολούθως: 
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3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

3.1 Καταγγέλλουσα - Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) 

Η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής η «ΕΤΥΚ») είναι δεόντως εγγεγραμμένη 

συντεχνία, στην οποία είναι οργανωμένη η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων των Τραπεζών 

στην Κύπρο, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων οργανισμών. Η 

ΕΤΥΚ, εκτός από τις συνδικαλιστικές της δραστηριότητες έχει ενεργό συμμετοχή σε πολλές άλλες 

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

μειοψηφίας μέσω της εταιρείας FIGUERAS HOLDINGS LTD στην εταιρεία SUNRISE PHARMACY 

LTD (ΗΕ 38360). Η εταιρεία SUNRISE PHARMACY LTD διατηρεί άδεια φαρμακείου και διαχειρίζεται 

φαρμακείο στη Λευκωσία. Μέτοχος πλειοψηφίας στη συγκεκριμένη εταιρεία είναι εγγεγραμμένη και 

αδειοδοτημένη φαρμακοποιός.  

3.2 Καταγγέλλον - Ταμείο Υγείας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΥ-ΕΤΥΚ) 

Το Ταμείο Υγείας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής το «ΤΥ-ΕΤΥΚ») αποτελεί ξεχωριστό 

νομικό πρόσωπο και είναι επίσημα εγγεγραμμένο ως σωματείο (αριθμός εγγραφής 2894). Σκοπός 

του είναι η κάλυψη των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του, καθώς και των 

εξαρτωμένων τους. Τα μέλη του ΤΥ-ΕΤΥΚ, κατ’ ουσία ταυτίζονται με αυτά της ΕΤΥΚ. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, 

ειδικότερα αυτών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.  

3.3 Καταγγελλόμενος - Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) 

Ο ΠΦΣ είναι αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο που δημιουργήθηκε δυνάμει του περί Φαρμακοποιών 

(Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου 39/1972 και εκπροσωπεί όλους τους 

φαρμακοποιούς Παγκύπρια. Ο ΠΦΣ διοικείται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος, ένα 

σώμα που αποτελείται από Φαρμακοποιούς που εκλέγονται από τους Τοπικούς Φαρμακευτικούς 

Συλλόγους και από την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ.  

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

παρέχει στο Συμβούλιο του ΠΦΣ εξουσίες που αφορούν την υπεράσπιση και εκπροσώπηση των 

συμφερόντων των μελών τους, μεταξύ των οποίων, να ρυθμίζει με Κανονισμούς τη δεοντολογία που 

αναφέρεται στην άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος, να δίνει διευκρινίσεις και να αποφαίνεται 

για θέματα που αφορούν την επαγγελματική δεοντολογία, να εξετάζει και αν κρίνει σκόπιμο να 

υποβάλλει εισηγήσεις πάνω στην ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία και να λαμβάνει πειθαρχικά 

μέτρα εναντίον των φαρμακοποιών.  

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Η ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ στην καταγγελία τους, η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή στις 

3/11/2016, επικαλούνται παράβαση του Νόμου, από μέρους του ΠΦΣ. Συγκεκριμένα, οι 
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καταγγέλλοντες αναφέρουν στην καταγγελία τους ότι, «ο ΠΦΣ ως ένωση επιχειρήσεων ελέγχει το 

ΣΥΝΟΛΟ της σχετικής αγοράς αφού έχει, νομικά αλλά και ουσιαστικά με τις ενέργειές του, υπό τον 

έλεγχο του όλα τα φαρμακεία και φαρμακοποιούς.» 

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι οι Κανονισμοί 12 και 23 του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, 

Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου του 1972 -Δεοντολογικοί Καvovισμoί  (Κ.Δ.Π. 180/74) 

(εφεξής οι «Κανονισμοί»), οι οποίοι εκδόθηκαν από τον ΠΦΣ δυνάμει του άρθρου 13(1)(β) του εν 

λόγω Νόμου, περιορίζουν τον ανταγωνισμό και έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές του. Συγκεκριμένα, 

ο Κανονισμός 12 απαγορεύει τη διαφήμιση και ο Κανονισμός 23 απαγορεύει τη σύναψη συμβάσεων 

σχετικών με την εξάσκηση του επαγγέλματος σε φαρμακοποιό εάν δεν την υποβάλει πρώτα στον 

οικείο Τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο προς έγκριση. 

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι ο ΠΦΣ «διαχρονικά […] ερμηνεύει και χειρίζεται τους Κανονισμούς 

αυτούς ωσάν να επιβάλλουν οιαδήποτε συμφωνία με τρίτα πρόσωπα, π.χ. με την ΕΤΥΚ ή το ΤΥ-

ΕΤΥΚ, να μπορεί να συναφθεί μόνο συλλογικά, δημιουργώντας έτσι κατά την άποψη μας ένα είδος 

καρτέλ. Ουσιαστικά, ο ΠΦΣ δρώντας ως ένωση επιχειρήσεων, επιχειρεί να ελέγξει το σύνολο της 

αγοράς, απαγορεύοντας μεμονωμένες συμφωνίες, επιβάλλοντας τρόπους λειτουργίας των 

επιχειρήσεων των φαρμακείων με απώτερο σκοπό τον έλεγχο των τιμών (ουσιαστικά τη συγκράτηση 

των τιμών προς τα πάνω) και τον περιορισμό του ανταγωνισμού εις βάρος των καταναλωτών αλλά 

και της ίδιας της αγοράς».  

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ΠΦΣ απέστειλε επιστολή προς όλους τους φαρμακοποιούς, 

ημερομηνίας 16/9/2016,1 η οποία αποτελεί, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, «απειλή» για λήψη 

πειθαρχικών μέτρων εναντίον της φαρμακοποιού, η οποία είναι μέτοχος πλειοψηφίας στο φαρμακείο 

στο οποίο διατηρούν συμμετοχή.  

Περαιτέρω στην καταγγελία αναφέρεται ότι μετά από απόφαση της εταιρείας SUNRISE PHARMACY 

LTD, τα μέλη των καταγγελλόντων που εξυπηρετούνται από το φαρμακείο στο οποίο η ΕΤΥΚ 

συμμετέχει, τυγχάνουν συγκεκριμένης έκπτωσης, ενώ η πληρωμή των οφειλόμενων προς το 

φαρμακείο διευθετείται με μέθοδο που έχει συμφωνηθεί με το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Σημειώνεται ότι την ίδια 

μέθοδο προτείνουν να εφαρμόσουν ομοιόμορφα σε όλα τα φαρμακεία που επιθυμούν να 

συνεργαστούν με το ΤΥ-ΕΤΥΚ. Σύμφωνα με την καταγγελία, το συγκεκριμένο γεγονός έχει 

«ενοχλήσει», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τον ΠΦΣ, «ο οποίος επιθυμεί να ελέγχει τη σχετική 

αγορά και να επιβάλλει ομοιόμορφη πρακτική από τα μέλη του κατά την άποψη μας για να ελέγχει τις 

τιμές και φυσικά να ευνοεί τα υπερκέρδη των φαρμακείων εις βάρος του ανταγωνισμού και των 

καταναλωτών». 

Στην καταγγελία γίνεται επίσης αναφορά στη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 16(1)(β) του περί 

Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου, Κεφ. 254, η οποία εξαιρεί από την προϋπόθεση του Νόμου, 

 

1 Επιστολή ημερομηνίας 16/9/2016 από ΠΦΣ προς τα μέλη του. 
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που προνοεί ότι εταιρεία που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού πρέπει να ελέγχεται κατά 51% 

τουλάχιστον από φαρμακοποιό, μόνο τα φαρμακεία που ανήκουν στις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και 

ΔΕΟΚ. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, με την εν λόγω «απόφαση»/νομοθετική ρύθμιση που 

εξαιρεί τις τρεις συντεχνίες, δημιουργείται παρακώλυση, περιορισμός και νόθευση του ανταγωνισμού 

εντός της Δημοκρατίας σε βάρος της ΕΤΥΚ.  

Όσον αφορά το ΤΥ-ΕΤΥΚ, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης του προσπάθησε να 

συνάψει συμφωνίες με ιδιωτικά φαρμακεία με σκοπό όχι το κέρδος, αλλά την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των μελών του. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες: «το ΤΥ-ΕΤΥΚ ξεκίνησε συνεργασία με φαρμακείο 

[…] υπό συγκεκριμένους όρους, ήτοι συγκεκριμένη έκπτωση και μέθοδο πληρωμής όσον αφορά τα 

μέλη του που επισκέπτονται και εξυπηρετούνται από το εν λόγω φαρμακείο. Άμεσα ο ΠΦΣ άσκησε 

πιέσεις στον εν λόγω φαρμακοποιό αναγκάζοντας τον στο τέλος να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία 

και να αποστείλει και σχετική επιστολή […]». Οι καταγγέλλοντες σημειώνουν ότι: «αυτού του είδους 

οι παρεμβάσεις του ΠΦΣ είναι αθέμιτες και σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα αλλά και το γράμμα της 

νομοθεσίας του ανταγωνισμού [...].». 

Οι καταγγέλλοντες καταλήγοντας, αναφέρουν ότι σε επιστολές που επισυνάπτουν, αποδεικνύεται ο 

τρόπος που χειρίζεται ο ΠΦΣ τους Κανονισμούς του και το ότι επιχειρεί με απειλές για πειθαρχικά 

μέτρα να ελέγξει πλήρως την αγορά και να περιορίσει/εξαλείψει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική 

αγορά.  

Τέλος, αναφέρεται ότι έχουν ήδη αποτραπεί συνεργασίες με άλλα φαρμακεία σε άλλες επαρχίες και 

εντός της Λευκωσίας και ότι επιχειρείται να «επιβληθεί» στην εταιρεία SUNRISE PHARMACY LTD  

ο τρόπος που θα λειτουργεί ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών της και δεν αφήνεται να 

λειτουργήσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός. 

5. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

5.1 Σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας 

Η Επιτροπή, στη βάση της δέουσας έρευνας που διεξήχθη και αφού μελέτησε το ενωσιακό δίκαιο, 

τα δεδομένα της παρούσας υπό εξέταση υπόθεσης, καθώς και τα στοιχεία της προκαταρκτικής 

έρευνας που βρίσκονται εντός του διοικητικού φάκελου της υπόθεσης κατέληξε στα εξής κατά την 

προκαταρκτική της εκτίμηση:  

Στην παρούσα υπόθεση, ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας των φαρμακοποιών 

περιγράφεται στον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο (Κεφ. 254) και κανένας δεν δικαιούται 

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

Μεταξύ άλλων, οι φαρμακοποιοί πραγματοποιούν τη λιανική πώληση φαρμακευτικών και μη 

φαρμακευτικών προϊόντων και σχετικών υπηρεσιών. 
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Σύμφωνα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,2 η αγορά πώλησης φαρμάκων διαχωρίζεται σε: 

(α) χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και (β) φαρμακεία λιανικής πώλησης. 

Σε άλλες αποφάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή3 διαχώρισε περαιτέρω την αγορά στη βάση των 

ακόλουθων κατηγοριών: (α) Κατηγορίες των χονδρεμπόρων (χονδρέμποροι πλήρους γραμμής4 και 

χονδρέμποροι βραχείας χρέωσης),5 (β) Κατηγορίες προϊόντων (ανάλογα με το εάν το φάρμακο 

μπορεί να πωλείται με συνταγή ή χωρίς συνταγή, εάν πρόκειται για φάρμακο πρωτότυπο, γενόσημο 

ή παράλληλο εισαγόμενου φαρμάκου και αν το φάρμακο μπορεί να πωληθεί σε φαρμακεία μόνο υπό 

την επίβλεψη φαρμακοποιού ή και σε άλλα σημεία πώλησης, όπως τα σουπερμάρκετ) και (γ) 

Κατηγορίες πελατών (φαρμακεία, διανομή από γιατρούς και νοσοκομεία) λόγω των διαφορετικών 

μοντέλων αγοράς και παράδοσης.6  

Επιπρόσθετα, σε απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή7 όρισε ως σχετικές αγορές: (α) την αγορά 

χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και (β) την αγορά λιανικής πώλησης φαρμακευτικών 

προϊόντων, ενώ στην ίδια απόφαση αναφέρει και τους περαιτέρω διαχωρισμούς που έκανε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προηγούμενες αποφάσεις της, όπως αναφέρεται πιο πάνω για τον 

διαχωρισμό σε υποαγορές της αγοράς χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων. Επίσης, 

στην απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στην απόφαση της Αρχής Ανταγωνισμού του 

Ηνωμένου Βασιλείου (OFT),8 στην οποία διαχωρίστηκε η αγορά λιανικής πώλησης φαρμακευτικών 

προϊόντων σε αγορά: (α) συνταγογραφούμενων φαρμάκων ("ethicals"), (β) μη συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων, που μπορείς να τα προμηθευτείς μόνο από φαρμακείο ("P medicines") και, (γ) φαρμάκων 

που δεν απαιτείται να τα προμηθευτείς από φαρμακεία, αλλά μπορείς να τα προμηθευτείς και από 

σουπερμάρκετ ("GLS medicines"). 

Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού, στην απόφασή της Αρ. 292/IV/2005,9  η οποία λήφθηκε κατόπιν 

διεξαγωγής αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο των οδοντιατρικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα 

στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και σε τοπικούς Οδοντιατρικούς Συλλόγους, κατέληξε 

 

2 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 03/03/2016 , MCKESSON/UDG HEALTHCARE (PHARMACEUTICAL 
WHOLESALE AND ASSOCIATED BUSINESSES (COMP/M.7818), C(2016) 1475 final. 
3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22/09/2006, ALLIANCE BOOTS / CARDINAL HEALTH (αριθ. COMP/M.4301) 
ΕΕ C 6 της 11.1.2007, σ. 5. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16/12/2010, Alliance Boots/Andreae-Noris Zahn 
(M.6044), C(2010) 9450. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28/01/2011, Johnson & Johnson/Crucell (M.6033), 
C(2011) 610 final. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14/08/2014, Nordic Capital/GHD Verwaltung (M.7323), 
C(2014) 5982 final. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10/04/2015, G.L. Swarovski/Bilfinger/Proficare (M.7526), 
C(2015) 2492 final. Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17.04.2015, Brocacef/Mediq Netherlands (M.7494),  
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7494_20150417_201220_4278353_EN.pdf 
4 A full-line wholesaler undertakes to supply the full complement of prescribable pharmaceuticals. 
5 A short-line wholesaler does not carry the full complement of prescribable pharmaceuticals. It often concentrates on a 
range of high volume products and tends to provide a once daily (or less frequent) delivery service to its customers. 
6 Supra υποσ. 3, M.4301, M.7323 και M.7494. 
7 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8.09.2015, Celesio/Sainsbury's UK pharmacy business (M.7721), C(2015) 
6281 final. 
8 OFT Decision of 6 February 2006, Boots plc of Alliance UniChem plc, para. 8 – 13. 
9 Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, Αρ.292/IV/2005, Αυτεπάγγελτος έλεγχος, της Ελληνικής Οδοντιατρικής 
Ομοσπονδίας και των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιώς, Αχαΐας, Ηρακλείου, Σερρών, Μαγνησίας και 
Θεσσαλονίκης, [2005]. 
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ορίζοντας ως σχετική αγορά την αγορά παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών, χωρίς να τη διαχωρίσει 

σε περαιτέρω υποαγορές. Η εν λόγω απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού επικυρώθηκε 

και από την Ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφασή του Αρ. 149/2015. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής LABCO/ONP10  και τη 

σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»),11  στην οποία η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο επαγγελματικός Σύλλογος των Φαρμακοποιών, Ordre 

national des pharmaciens (ONP) και τα όργανα λήψεως αποφάσεως αυτού, ήτοι το Conseil national 

de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) και το Conseil central de la Section G de l’Ordre national des 

pharmaciens (CCG), παραβίασαν το άρθρο 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της Ε.Ε. (εφεξής η 

«ΣΛΕΕ»), διά της εκδόσεως αποφάσεων με αντικείμενο, αφενός, την επιβολή κατώτατων τιμών στη 

γαλλική αγορά των αναλύσεων κλινικής βιολογίας και, αφετέρου, την επιβολή περιορισμών στην 

ανάπτυξη ομίλων εργαστηρίων στην αγορά αυτή. Η επίμαχη αγορά ορίστηκε αυτή των υπηρεσιών 

αναλύσεων κλινικής βιολογίας στη Γαλλία, δια το λόγο ότι στη Γαλλία η κλινική βιολογία ασκείται 

κυρίως από τους φαρμακοποιούς, γεγονός που εξηγεί τον καθοριστικό ρόλο του ONP. 

Δεδομένου ότι η παρούσα καταγγελία εστιάζεται σε θέματα που αφορούν τους Δεοντολογικούς 

Κανονισμούς της Κ.Δ.Π. 180/74 του ΠΦΣ, οι οποίοι απευθύνονται προς τα μέλη αυτού, ήτοι τους 

φαρμακοποιούς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών/προϊόντων μέσω των ιδιωτικών 

φαρμακείων που διαθέτουν, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι σχετικές αγορές δύνανται να οριστούν βάσει 

των δραστηριοτήτων τους. 

Υπό το φως των όσων παρατέθηκαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι, αναφορικά με τα φαρμακευτικά και μη 

προϊόντα και τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, οι οποίες διερευνώνται στην εν προκειμένω καταγγελία, 

αυτά αφορούν γενικά την αγορά των φαρμακευτικών υπηρεσιών και παρεπόμενων υπηρεσιών, που 

προσφέρονται από φαρμακεία και μπορεί να συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω σε αγορά λιανικής 

διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οιοσδήποτε περαιτέρω 

διαχωρισμός των πιο πάνω αγορών σε υποαγορές, δεν θα συνείσφερε στην καλύτερη αξιολόγηση 

της παρούσας υπόθεσης. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι, στην υπό εξέταση καταγγελία, με βάση τα ενώπιόν 

της στοιχεία, τη νομολογία και τις εξεταζόμενες ενδεχόμενες παραβάσεις του Νόμου, ως σχετική 

αγορά ορίζεται η λιανική διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

10 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 08.12.2010, LABCO/ONP (39510), C(2010) 8952 τελικό. 
11 Υπόθεση T‑90/11, Ordre national des pharmaciens (ONP) κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, [2014] C 34/26, 2015. 
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5.2 Σχετική γεωγραφική αγορά 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, για τον καθορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς άντλησε 

καθοδήγηση από την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό της σχετικής αγοράς για 

σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03). 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική νομολογία και κρίνοντας ως δεδομένο, σύμφωνα με την 

ανάλυσή της ότι οι δημοσιευμένοι Κανονισμοί του ΠΦΣ αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και τον τρόπο που λειτουργούν όλοι οι φαρμακοποιοί στην κυπριακή Δημοκρατία, 

θεωρεί ότι, δύναται να οριστεί στην εν προκειμένω καταγγελία ως γεωγραφική αγορά της πιο πάνω 

σχετικής αγοράς,  όλη η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Συνεπώς, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις πιο πάνω 

ορισμένες αγορές προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

5.3 Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών 

Η Επιτροπή εν συνεχεία κρίνει σκόπιμο να εξετάσει κατά πόσο υφίσταται, στην προκειμένη υπόθεση, 

ζήτημα επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών, έτσι ώστε να δικαιολογείται η 

παράλληλη εφαρμογή των ενωσιακών και των εθνικών διατάξεων περί ανταγωνισμού. 

Συναφώς, το Άρθρο 3(1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου προβλέπει ότι: 

«οσάκις οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν την εθνική 

νομοθεσία ανταγωνισμού σε συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρμονισμένες 

πρακτικές κατά την έννοια του άρθρου 81(1) της Συνθήκης, οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν 

το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών κατά την έννοια της διάταξης αυτής, εφαρμόζουν επίσης το 

άρθρο 81 της Συνθήκης στις εν λόγω συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές. Όταν οι 

αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία 

ανταγωνισμού σε τυχόν καταχρηστική πρακτική που απαγορεύεται από το άρθρο 82 της συνθήκης 

εφαρμόζουν επίσης το άρθρο 82».12 

Συνεπώς, το άρθρο 3(1) του Κανονισμού 1/2003 υποχρεώνει τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα 

εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών, να εφαρμόζουν και τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ όταν 

εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε συμφωνίες ή/και καταχρηστικές πρακτικές 

που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.13 

 

12 Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1/2003 της 16ης Δεκεμβρίου 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. 
13 Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού 
του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ C 101, 27/04/2004, σελ. 81, παρ. 8 επ. 
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Το κριτήριο επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών συνιστά αυτόνομο κριτήριο της 

ενωσιακής νομοθεσίας, το οποίο εκτιμάται ad hoc και οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού 

δικαίου του ανταγωνισμού. 

Το κριτήριο αυτό πληρούται όταν οι υπό εξέταση κάθε φορά συμφωνίες και πρακτικές δύνανται να 

έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο διασυνοριακών επιπτώσεων στο εσωτερικό της Ένωσης.14  

Σύμφωνα και με τη σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,15 η έννοια του εμπορίου 

καλύπτει όλες τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες.  

Κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί μια πρακτική να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών 

μελών, πρέπει, βάσει ενός συνόλου νομικών και πραγματικών στοιχείων, να μπορεί να 

πιθανολογηθεί επαρκώς ότι μπορεί να ασκήσει άμεση ή έμμεση, πραγματική ή δυνητική επίδραση 

στα εμπορικά ρεύματα μεταξύ των κρατών μελών, τούτο δε, κατά τρόπο που να προκαλείται φόβος 

ότι θα μπορούσε να εμποδίσει την πραγματοποίηση ενιαίας αγοράς μεταξύ κρατών μελών.16 Δεν 

απαιτείται να αποδειχθεί ότι η, κάθε φορά, εξεταζόμενη πρακτική είχε όντως το αποτέλεσμα αυτό.17 

Επίσης είναι αδιάφορο αν η πρακτική μιας συγκεκριμένης επιχείρησης επηρεάζει, αυτοτελώς 

εξεταζόμενη, το διακοινοτικό εμπόριο.18  

Η έννοια της επίδρασης στα εμπορικά ρεύματα δεν προϋποθέτει μόνο τον περιορισμό ή τη μείωση 

του εμπορίου αλλά οποιαδήποτε διαφοροποίηση των εμπορικών ρευμάτων, αρκεί αυτή να είναι 

αισθητή.19  

Κατά συνέπεια και στην περίπτωση συμφωνιών ή πρακτικών που καλύπτουν το έδαφος ενός μόνο 

κράτους μέλους θεμελιώνεται επίδραση στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, αρκεί να υπάρχει 

δυνατότητα αισθητής μεταβολής των εμπορικών ρευμάτων μεταξύ αυτών. 

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,20 οι περιοριστικές του 

ανταγωνισμού πρακτικές που καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ενός των κρατών μελών, ζωτικό 

 

14 Ibid, παρά. 12-13. 
15 Ibid.  
16 Βλ. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 209 έως 215 και 218/78, Heintz van Landewyck SARL και λοιποί κατά Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,[1980], Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1980 σελίδα 03125, σκέψη 170. Υπόθεση C-
219/95 P, Ferriere Nord SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1997] Συλλογή της Νομολογίας του 
Δικαστηρίου 1997 σελίδα I-04411, σκέψη 20. 
17 Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού 
του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ C 101, 27/04/2004, σελ. 81, παρ. 16. 
18 Ibid, παρά. 15. 
19 Ibid, παρά. 34 και 77. 
20 Βλ. Υπόθεση 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren κατά Επιτροπής, [1972] Συλλογή της Νομολογίας του 
Δικαστηρίου 1972 σελίδα 00977, σκέψη 29. Υπόθεση 126/80, Maria Salonia κατά Giorgio Poidomani και Franca Giglio, 
χήρας Baglieri, [1981] Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1981 σελίδα 015631981.  Υπόθεση 42/84. [1985] Remia 
BV και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλ. Νομ. 1985, σελ. 2545, σκέψη 22. Υπόθεση C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, [1998]  
Συλλ. Νομ. 1998, σελ. Ι-3851, σκέψη 48. Υπόθεση C-309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh, Price Waterhouse 
Belastingadviseurs BV κατά Αlgemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten [2002] Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 
C 109 της 04/05/2002 σ. 0004. 
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δηλαδή τμήμα της κοινής αγοράς, έχουν εξ ορισμού ως αποτέλεσμα την παρακώλυση της 

οικονομικής αλληλοδιεισδύσεως που επιδιώκεται με τη Συνθήκη. 

Η φύση των προϊόντων που καλύπτονται από τις συμφωνίες ή πρακτικές παρέχει μία ένδειξη για το 

εάν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών δύναται να επηρεαστεί. Όταν η ίδια η φύση των προϊόντων 

διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές ή τα καθιστά ιδιαίτερα σημαντικά για επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να εγκατασταθούν ή να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα κράτη μέλη, το 

εφαρμοστέο του ενωσιακού δικαίου προσδιορίζεται ευκολότερα απ’ ότι σε περιπτώσεις στις οποίες 

η ζήτηση για προϊόντα προμηθευτών από άλλα κράτη μέλη είναι, λόγω της φύσης τους, πιο 

περιορισμένη ή στις οποίες τα προϊόντα παρουσιάζουν μικρότερο ενδιαφέρον από την άποψη της 

διασυνοριακής εγκατάστασης ή της επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας που 

δραστηριοποιείται μέσω παρόμοιας εγκατάστασης.21 

Επομένως, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στην υπό εξέταση καταγγελία, η 

Επιτροπή σημειώνει ότι διερευνούνται οι κατ’ ισχυρισμό περιοριστικές αποφάσεις του ΠΦΣ στη βάση 

της Κ.Δ.Π. 180/74 κατά την ισχυριζόμενη παράβαση της σχετικής διάταξης του άρθρου 3(1)(α) του 

Νόμου. Προς τούτο, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα νομολογία και συνεκτιμώντας την 

πιο πάνω ανάλυση ότι οι δημοσιευμένοι Κανονισμοί του ΠΦΣ, καθώς και οι πρακτικές του 

εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 

οποιεσδήποτε αποφάσεις του ΠΦΣ επηρεάζουν το ενωσιακό εμπόριο και τον τρόπο που 

λειτουργούν όλοι οι φαρμακοποιοί στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφού η υπό εξέταση υπόθεση αφορά 

το σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι εν 

προκειμένω υφίσταται επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών. 

Στη βάση των ανωτέρω δεδομένων και ιδιαίτερα του γεγονότος ότι, οι καταγγελλόμενες πρακτικές 

καλύπτουν όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Επιτροπή θεωρεί ότι υφίσταται 

επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και, κατ’ επέκταση, απαιτείται η εφαρμογή και 

του άρθρου 101(1) της ΣΛΕΕ, παράλληλα με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις του άρθρου 3(1) του 

Νόμου. 

6. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

6.1 Έννομο Συμφέρον 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Νόμου, απαιτείται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για τη 

νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: 

 

21 Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής —Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έννοια του επηρεασμού 
του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ C 101, 27/04/2004, σελ. 81, παρ.  30. 
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«35. (1) Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ 

ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ ή 102 ΣΛΕΕ, δικαιούται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει 

έννοµο προς τούτου συµφέρον. 

(2)Έννοµο συµφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός 

κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονοµική βλάβη ή ότι τίθεται ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος 

να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση, ως άµεσο αποτέλεσµα της παράβασης.» 

Η Επιτροπή, σε προηγούμενες αποφάσεις της αναγνώρισε την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος των 

σωματείων, συμβουλίων και άλλων επαγγελματικών οργανώσεων για υποβολή καταγγελιών για την 

προστασία των συμφερόντων των μελών τους, υπό την έννοια του άρθρου 35 του Νόμου.22  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον τρόπο 

χειρισμού των καταγγελιών βάσει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης (νυν άρθρα 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ):23  

«Το Πρωτοδικείο έχει αποφανθεί ότι μια ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να επικαλεσθεί έννομο 

συμφέρον κατά την υποβολή καταγγελίας για συμπεριφορά που αφορά τα μέλη της ακόμη και αν η 

ένωση δεν εμπλέκεται άμεσα, ως επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη σχετική με την 

καταγγελλόμενη συμπεριφορά αγορά, αρκεί, πρώτον, να έχει το δικαίωμα εκπροσώπησης των 

συμφερόντων των μελών της, και, δεύτερον, η καταγγελλόμενη συμπεριφορά να είναι δυνατόν να 

επηρεάσει αρνητικά τα συμφέροντα των μελών της.24 Αντίθετα, έχει συναχθεί το συμπέρασμα ότι η 

Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη δώσει συνέχεια σε καταγγελία ένωσης επιχειρήσεων της οποίας τα 

μέλη δεν εμπλέκονται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του καταγγελλόμενου τύπου.».25 

Όπως προαναφέρεται, η ΕΤΥΚ αποτελεί εγγεγραμμένη συντεχνία των υπαλλήλων των Τραπεζών 

στην Κύπρο και το ΤΥ-ΕΤΥΚ αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο και είναι εγγεγραμμένο ως 

Σωματείο, τα μέλη του οποίου ταυτίζονται με αυτά της ΕΤΥΚ. Η ΕΤΥΚ, βάσει του καταστατικού της 

έχει δικαίωμα μεταξύ άλλων, να προασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα και δικαιώματα των 

 

22 Απόφαση ΕΠΑ 71/2009, Καταγγελία της Παγκύπριας Ένωσης Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων αναφορικά με 
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, παρ.9-11, Απόφαση επί της καταγγελίας του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστών Κώστα Μαλέκου και Άγγελου Ευθυμίου εναντίον της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για παράβαση των άρθρων 4 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 
Νόμου 207/89, ως έχει τροποποιηθεί (19/11/2008), Απόφαση ΕΠΑ 10/2011 Καταγγελία του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε σχέση με τις διατιμήσεις ηλεκτρικού ρεύματος. 
23 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής περί χειρισμού των καταγγελιών από την Επιτροπή βάσει των άρθρων 81 και 82 της 
Συνθήκης ΕΚ, ΕΕ C 101 της 27/04/2004. 
24 Υπόθεση T-114/92, Bureau Européen des Médias et de l'Industrie Musicale (BEMIM) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Συλλογή 1995, II-147, σκέψη 28. Ενώσεις επιχειρήσεων υπέβαλαν καταγγελία και στις υποθέσεις στις οποίες 
αναφέρονται οι αποφάσεις στην υπόθεση 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés 
européennes (CICCE) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή 1985, 1105, καθώς και στην υπόθεση T-
319/99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία δεν έχει ακόμη 
δημοσιευθεί στη Συλλογή 2003. 
25  Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-133/95 και T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC) κατά Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή 1998, II-3645, σκέψεις 79-83. 
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μελών της, με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή και με άλλα νόμιμα μέσα. Επιπρόσθετα, προσφέρει 

ιατρική και φαρμακευτική κάλυψη στα μέλη της μέσω του ΤΥ-ΕΤΥΚ.  

Περαιτέρω, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΕΤΥΚ είναι μέτοχος μειοψηφίας μέσω της εταιρείας Figueras 

Holdings Ltd στην εταιρεία Sunrise Pharmacy Ltd και ως εκ τούτου, η λήψη πειθαρχικών μέτρων 

από τον ΠΦΣ εναντίον της μετόχου πλειοψηφίας του εν λόγω φαρμακείου, ήτοι την αφαίρεση της 

άδειας φαρμακοποιού και κατά συνέπεια της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου, είναι δυνατόν να 

προκαλέσει ζημιά στην ΕΤΥΚ.  

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

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

της ΕΤΥΚ. Επομένως, ο σκοπός λειτουργίας του ταυτίζεται με της ΕΤΥΚ και οποιαδήποτε απόφαση 

λαμβάνεται από τον ΠΦΣ και τα μέλη αυτού δυνατό να υποστεί ή υπάρχει σοβαρός ή πιθανός 

κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη.  

Συνακόλουθα, οι καταγγέλλοντες επηρεάζονται άμεσα ή/και έμμεσα από οποιαδήποτε πολιτική που 

ενδεχομένως να εφαρμόζει ο ΠΦΣ. Ως εκ τούτου, οι καταγγέλλοντες είχαν έννομο συμφέρον να 

προβούν στην υπό εξέταση καταγγελία. 

6.2 Έννοια «επιχείρησης»  

Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «επιχείρηση» κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησης του. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια επιχείρηση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 

συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», 

ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται.26 

Επιπρόσθετα, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε 

προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά, ενώ είναι αδιάφορο αν οι δραστηριότητες 

έχουν σκοπό το κέρδος.27 Ο φορέας που ασκεί οικονομικές δραστηριότητες δεν ταυτίζεται με 

συγκεκριμένο υποκείμενο δικαίου, αλλά έχει την έννοια οποιουδήποτε φορέα ασκεί οικονομικής 

φύσης δραστηριότητες. Συνεπώς, η έννοια της επιχείρησης, κατά το Νόμο, καλύπτει κάθε φορέα, ο 

οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά - ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον 

διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του.28 

 

26 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979. Υπόθεση C-67/96, Albany International BV v 
Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, [1999] ECR I-05751. Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] 
ECR 2999. 
27 Ibid. 
28 Υπόθεση C-118/85, Commission v. Italy, [1987] Συλλ. Νομολ. 2599, παρά. 7. Υπόθεση C-35/96, Commission v. Italy 
(CNSD), [1998] Συλλ. Νομολ. I-03851, παρά. 36. Υπόθεση C-41/90, Höfner and Elser v. Macrotron, [1991] Συλλ. Νομολ. 
I -1979, παρά. 21. Υπόθεση C-244/94, Federation Francaise des Societes d’Assurance, [1995], Συλλ. Νομολ. I-4013, παρ. 
14.  
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Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι οι φαρμακοποιοί, εφόσον δεν τελούν υπό υπαλληλική 

σχέση, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένες αγορές έναντι αμοιβής και ως εκ τούτου 

ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Όπως αναφέρθηκε σχετικά στην υπόθεση Pavlov29 «οι 

ανεξάρτητοι ειδικευμένοι ιατροί […] ασκούν οικονομική δραστηριότητα και, επομένως, αποτελούν 

επιχειρήσεις […], χωρίς ο περίπλοκος και τεχνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που παρέχουν και 

το γεγονός ότι ρυθμίζεται η άσκηση του επαγγέλματος τους να μπορούν να μεταβάλλουν το 

συμπέρασμα αυτό.» Ως εκ τούτου, ικανοποιείται η προϋπόθεση που θέτει η νομολογία για τη 

διαπίστωση της ύπαρξης επιχείρησης, ήτοι της αυτονομίας οικονομικής δράσης. 

Εν προκειμένω, οι φαρμακοποιοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην αγορά παροχής φαρμακευτικών 

υπηρεσιών έναντι αμοιβής από τους πελάτες τους και αναλαμβάνουν τους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους που συντρέχουν σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στο μέτρο που, σε 

περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ δαπανών και εσόδων, ο εγκεκριμένος φαρμακοποιός καλείται να 

καλύψει ο ίδιος το διαπιστωθέν έλλειμμα.30 Υπό τις συνθήκες αυτές, οι φαρμακοποιοί ασκούν 

οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς αποτελούν επιχειρήσεις για σκοπούς του Νόμου χωρίς, ο 

περίπλοκος και τεχνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών που παρέχουν και το γεγονός ότι ρυθμίζεται η 

άσκηση του επαγγέλματός τους να μπορούν να μεταβάλουν αυτό το συμπέρασμα. Ως εκ τούτου, 

ικανοποιείται η προϋπόθεση της πλήρους ανάληψης των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η 

εκάστοτε οικονομική δραστηριότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ικανοποιείται η 

προϋπόθεση που θέτει η νομολογία για τη διαπίστωση της ύπαρξης «επιχείρησης», ήτοι της 

αυτονομίας οικονομικής δράσης από μέρους των φαρμακοποιών, ως επίσης και η δεύτερη 

προϋπόθεση αναφορικά με την πλήρη ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται για 

τον εκάστοτε φαρμακοποιό η άσκηση του επαγγέλματός του. 

6.3 Έννοια της «ένωσης επιχειρήσεων» 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου: «ένωση επιχειρήσεων» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, ένωση, 

σύλλογο, ίδρυμα ή σώμα προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι, που εκπροσωπεί τα εμπορικά 

συμφέροντα αυτόνομων επιχειρήσεων και λαμβάνει αποφάσεις ή συνάπτει συμφωνίες προς 

προώθηση των συμφερόντων αυτών.» 

Η Επιτροπή, κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, σημείωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό 

της έννοιας που δίδεται από το ΔΕΕ και το άρθρο 2 του Νόμου και στη βάση του θεσμικού πλαισίου 

του ΠΦΣ, όπως διευκρινίσθηκε από τον ίδιο, συμπεραίνεται ότι ο ΠΦΣ εμπίπτει εντός της ερμηνείας 

της ένωσης επιχειρήσεων, καθώς εκπροσωπεί τα εμπορικά συμφέροντα των μελών του, δηλαδή 

 

29 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-180 έως 184/98, Pavel Pavlov κ.λπ. κατά Stichting Pensioenfonds Medische 
Specialisten, [2000] ECR I-06451, σκέψη 77. 
30 Βλ. Υπόθεση C-1/12, Ordem dos Téchnicos Oficiais de Contas (OTOC) εναντίον Autoridade da Concorrencia, [2013] 4 
C.M.L.R. σκέψη 37. 
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των αδειούχων φαρμακοποιών, των οποίων τις υπηρεσίες έχει αναλάβει να οργανώνει· παράλληλα, 

τους εκπροσωπεί στα διάφορα Συμβούλια και αυτοί αποτελούν αυτοτελείς επιχειρήσεις.  

6.4 Σύμπραξη 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου: «Σύμπραξη» σημαίνει οποιαδήποτε τυπική ή άτυπη, γραπτή ή 

άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη συμφωνία ή την εναρμονισμένη πρακτική δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων ή την απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων. 

6.4.1 Αποφάσεις Ένωσης Επιχειρήσεων/ΠΦΣ 

Η απόφαση ένωσης επιχειρήσεων είναι εκείνη η πράξη ή παράλειψη, που βάσει της σύμπτωσης 

των δηλώσεων βούλησης τουλάχιστον μιας πλειοψηφίας των επιχειρήσεων που μετέχουν στην 

ένωση, θεσπίζει κανόνες συμπεριφοράς σε μια αγορά και ρυθμίζει δεσμευτικά τις σχέσεις μεταξύ 

τους, λόγω και της υπάρχουσας οργανωτικής έννομης σχέσης. Δηλαδή, η απόφαση, λήφθηκε από 

τα καταστατικά όργανα της ένωσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και το νόμο και είναι 

υποχρεωτική για τα μέλη της.31 Επίσης, κατά πάγια νομολογία, μία πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 101(1) της ΣΛΕΕ, χωρίς να έχει 

κατ’ ανάγκη δεσμευτικό χαρακτήρα για τα ενδιαφερόμενα μέλη, τουλάχιστον στο βαθμό που τα μέλη 

τα οποία αφορά η εν λόγω απόφαση συμμορφώνονται προς αυτή.32 

Όπως προαναφέρεται, o ΠΦΣ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τόσο αυτός, όσο και 

το Συμβούλιο του, δημιουργήθηκαν βάσει του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον 

Συντάξεων) Νόμου του 1972, Ν. 39/1972, ως έχει τροποποιηθεί. Το δε πεδίο των αποφάσεων του 

Συμβουλίου προβλέπεται ρητά από τον πιο πάνω νόμο, ο οποίος εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο, μεταξύ 

άλλων, να ρυθμίζει με κανονισμούς τη σχετική με την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος 

δεοντολογία.  

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13(1) του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και 

Ταμείον Συντάξεων) Νόμου του 1972 (Ν. 39/1972), απολαμβάνει πολλές εξουσίες, μεταξύ των 

οποίων: 

με βάση τη διάταξη 13(1)(β), «να ρυθμίζη διά κανονισμών την αφορώσαν εις την άσκησιν του 

φαρμακευτικού επαγγέλματος δεοντολογίαν». 

με βάση τη διάταξη 13(1)(γ), «να δίδη διευκρινίσεις και να αποφαίνεται επί θεμάτων αφορώντων εις 

την επαγγελματικήν δεοντολογίαν». 

 

31 Βλ. supra υποσ. 20, Υπόθεση C-35/96. 
32 Βλ. σχετικά Υπόθεση T-325/01, DaimlerChrysler AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2005] ECR 2005 
II-03319, παρά. 210: «[…] (βλ., κατ’ αναλογία, αποφάσεις του Δικαστηρίου της 8ης Νοεμβρίου 1983, 96/82 έως 102/82, 
104/82, 105/82, 108/82 και 110/82, IAZ κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1983, σ. 3369, σκέψη 20, και προαναφερθείσα στη 
σκέψη 199 απόφαση Van Landewyck κ.λπ. κατά Επιτροπής, σκέψεις 88 και 89· απόφαση του Πρωτοδικείου της 11ης 
Μαρτίου 1999, T-136/94, Eurofer κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. ΙΙ-263, σκέψη 15).» 
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με βάση τη διάταξη 13(1)(ε), «να εκπροσωπή το φαρμακευτικόν σώμα δι’ οιονδήποτε θέμα ως προς 

το οποίον η τοιαύτη εκπροσώπησις θεωρείται αναγκαία ή σκόπιμος». 

Συγκεκριμένα, ο Νόμος 39/1972, στο άρθρο 13, εκτός των αριθμημένων εξουσιών του Συμβουλίου 

του ΠΦΣ και τη ρητή αναφορά στο εδάφιο 1(ι) «να εκδίδη Κανονισμούς διέποντος και ρυθμίζοντας 

οιονδήποτε των ως άνω θεμάτων υπό τον όρον ότι οι τοιούτοι Κανονισμοί θα τύχωσι της εγκρίσεως 

της πλειοψηφίας της γενικής συνελεύσεως του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου», προβλέπει 

και τα εξής: 

«13(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει της παραγράφου (ι) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου - 

(α) διά την ρύθμισιν θεμάτων προσβλεπομένων εν ταις παραγράφοις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ) και 

(θ) του εδαφίου (1) δημοσιεύονται υπό του Συμβουλίου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και 

τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεώς των.  

(β) διά την ρύθμισιν θεμάτων προβλεπομένων εν τη παραγράφω (η) του εδαφίου (1) ή διά την 

ρύθμισιν οιωνδήποτε άλλων θεμάτων πλην των εν τη παραγράφω (α) του παρόντος εδαφίου 

αναφερομένων, θα ισχύωσιν υπό τον όρον ότι οι τοιούτοι κανονισμοί, άμα τη εγκρίσει των υπό της 

πλειοψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως του Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, θα εγκρίνωνται 

υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εντός εξ μηνών από της υποβολής των εις αυτό και θα κατατίθενται 

εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν εντός τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η 

Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω 

κατατεθέντας Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω 

προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύι από της 

τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω 

τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαυτης δημοσιεύσεως. (η υπογράμμιση είναι 

της Επιτροπής) 

Επομένως, οι Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 13(1)(β) του πιο 

πάνω νόμου αποτελούν κανονιστικές διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν δυνάμει νομοθετικής 

εξουσιοδότησης.  

Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο, στα επόμενα εδάφια αυτού, προβλέπεται ότι οι εκδιδόμενοι Κανονισμοί 

είναι δεσμευτικοί για όλους τους φαρμακοποιούς και όποιος παραβαίνει ή δεν τηρεί αυτούς θεωρείται 

ένοχος ασυμβιβάστου προς το φαρμακευτικό επάγγελμα διαγωγής. 

Επίσης, το Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκπροσωπηθεί ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου από 

οποιοδήποτε από τα μέλη του ή από διορισμένο δικηγόρο. (άρθρο 5).  

Στην προκειμένη καταγγελία, βάσει των ισχυρισμών των καταγγελλόντων, εξετάζονται 

συγκεκριμένα, οι Κανονισμοί 12, 18 και 23, της Κ.Δ.Π. 180/1974, η οποία εκδόθηκε από τον ΠΦΣ 

βάσει του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμου του 1972 (Ν. 
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39/72) και πρόκειται για Δεοντολογικούς Κανονισμούς, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 

13(1)(β) του Ν. 39/72.  

Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, δεν έχουν εφαρμογή οι κανόνες περί ανταγωνισμού της 

Συνθήκης σε δραστηριότητα η οποία, λόγω της φύσεως της, των κανόνων στους οποίους υπόκειται 

και του αντικειμένου της, δεν εμπίπτει στη σφαίρα των οικονομικών συναλλαγών33 ή συνδέεται με 

την άσκηση προνομίων δημοσίας εξουσίας.34 

Η Επιτροπή, κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, επισήμανε ότι ο ΠΦΣ δεν συμπεριφέρεται, κατά 

την λήψη των αποφάσεών του, ως φορέας δημόσιας εξουσίας που ενεργεί για σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος, ούτε από κάπου προκύπτει ότι το κράτος έχει την εξουσία να λαμβάνει την απόφαση 

σε τελευταίο βαθμό ή να ελέγχει για την εφαρμογής της. Επομένως, δεν προκύπτει ότι ο ΠΦΣ με την 

έκδοση των υπό εξέταση Κανονισμών ασκεί προνόμια δημόσιας εξουσίας, αλλά αποτελεί ρυθμιστικό 

όργανο του επαγγέλματος, η άσκηση του οποίου αποτελεί εξάλλου οικονομική δραστηριότητα. 

Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε, λαμβανομένων υπόψη, αφενός, της σύνθεσης και του τρόπου 

λειτουργίας του ΠΦΣ και, αφετέρου, της απουσίας τόσο κριτηρίων δημοσίου συμφέροντος, 

καθοριζομένων από το νόμο κατά τρόπον που να εξασφαλίζουν ότι ο ΠΦΣ ενεργεί πράγματι προς 

το γενικό δημόσιο συμφέρον, όσο και ουσιαστικού κρατικού ελέγχου της εξουσίας λήψεως των 

αποφάσεων σε τελευταίο βαθμό, ότι οι υπό εξέταση Κανονισμοί που εξέδωσε ο ΠΦΣ, ήτοι οι 

Κανονισμοί 12 και 23 της Κ.Δ.Π. 180/74, που αφορά τους Δεοντολογικούς Κανονισμούς, που έχουν 

εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 13(1)(β) του Ν. 39/72, καθώς και οι αποφάσεις του ΠΦΣ, που 

εκδόθηκαν και δημοσιεύονται βάσει του άρθρου 13(1)(θ) του Ν. 39/72 και οι οποίες εκδόθηκαν με 

την έγκριση της πλειοψηφίας της Γενικής Συνελεύσεως του ΠΦΣ, αποτελούν «αποφάσεις» 

ληφθείσες από «ένωση επιχειρήσεων» υπό την έννοια του άρθρου 3 του Νόμου. Είναι, εξάλλου, 

άνευ σημασίας το ότι ο ΠΦΣ διέπεται από δημοσίου δικαίου ρύθμιση.  

Η Επιτροπή επισήμανε, κατά την εκτίμηση της, ότι η οποιαδήποτε απόφαση του ΠΦΣ είναι 

δεσμευτική προς τα μέλη του, καθώς αποτελεί Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π.). Αυτό εξάλλου 

καθορίζεται και στον Κανονισμό 6 της Κ.Δ.Π. 180/74, ο οποίος ορίζει ότι «Έκαστος Φαρμακοποιός 

οφείλει να συμμορφούται προς τάς νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις τού Τοπικού Φαρμακευτικού 

Συλλόγου και τού Παγκυπρίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και να έκπληροί είς το άκέραιον τάς 

υποχρεώσεις και τά καθήκοντα προς αυτούς.».  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι, οι ρυθμίσεις/αποφάσεις που αφορούν τις υπό 

εξέταση καταγγελλόμενες πρακτικές του ΠΦΣ είναι αποφάσεις ένωσης επιχειρήσεων και έχουν 

δεσμευτική ισχύ, καθώς δίνεται μέσω του νόμου η εξουσία προς αυτό.  

 

33 Βλ. Υπόθεση C-159/91 και C-160/91, Poucet και Pistre, [1993], σ. Ι-637, σκέψεις 18 και 19. 
34 Βλ. Υπόθεση,  Diego Calì & Figli Srl κατά Servizi ecologici porto di Genova SpA (SEPG), [1997], σ. Ι-1547, σκέψεις 22 
και 23. Υπόθεση C-1/12, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas κατά Autoridade da Concorrência, [2013] 
ECLI:EU:C:2013:127, σκ. 40. 
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7. ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(1)(α) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 101 ΣΛΕΕ 

Αναφορικά με τις πιθανολογούμενες κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις του άρθρου 3(1) του Νόμου και του 

άρθρου 101 της ΣΛΕΕ εναντίον του ΠΦΣ και δη στο πλαίσιο της Κ.Δ.Π. 180/74 και τους Κανονισμούς 

12,18 και 23, που καταγγέλλονται, βάσει των οποίων κοινοποιήθηκε Έκθεση Αιτιάσεων στις  

27/2/2020 προς τον ΠΦΣ, η Επιτροπή είχε προβεί σε ενδελεχή εξέταση των ενώπιόν της στοιχείων 

και δεδομένων του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και είχε καταλήξει στα πιο κάτω εκ πρώτης 

όψεως συμπεράσματα: 

7.1 Απαγόρευση για πώληση φαρμάκων κάτω από το ανώτατο όριο χονδρικών και λιανικών 

τιμών που ισχύουν με βάση τα Υπουργικά Διατάγματα 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 της Κ.Δ.Π. 180/74 προβλέπεται ότι: «18. Απαγορεύεται σε 

οπoιovδήπoτε Φαρμακοποιό η πώληση φαρμάκου σε τιμές χαμηλότερες των καθορισμένων βάσει 

οποιουδήποτε Νόμου ή Καvovισμώv.» 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι, η ανώτατη τιμή πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων (από το 2017 

μόνο των συνταγογραφούμενων) καθορίζεται με βάση σχετικό υπουργικό διάταγμα και δημοσιεύεται 

μέσω της ιστοσελίδας των ΦΥ του Υπουργείου Υγείας. Ο ΠΦΣ όμως εισήγαγε ρητή οδηγία βάσει 

της Κ.Δ.Π. 180/74, για μη πώληση φαρμάκου σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που δημοσιεύονται 

από τις ΦΥ. Επομένως, ουσιαστικά η απαγόρευση του Κανονισμού 18 της Κ.Δ.Π. 180/74 της 

πώλησης σε τιμές χαμηλότερες των καθορισμένων βάσει οποιουδήποτε Νόμου ή Καvovισμώv, 

παραπέμπει στον αναρτημένο για το τρέχον έτος σχετικό υπουργικό διάταγμα και τον σχετικό 

τιμοκατάλογο35 που αναρτάται στην ιστοσελίδα τόσο των ΦΥ όσο και του ΠΦΣ και η τιμή που 

καθορίζεται ως ανώτατη μετατρέπεται σε καθορισμένη (fixed).  

Για σκοπούς σαφήνειας, τα ως άνω ισχύουν για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία πρέπει να 

διαχωριστούν από τα μη φαρμακευτικά προϊόντα.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, από τον Οκτώβριο του 2017, οι τιμές των μη 

συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων (OTC) καθορίζονται ελεύθερα είτε από τον 

προμηθευτή ή την φαρμακαποθήκη ή/και τον φαρμακοποιό, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 

απόκτησης του προϊόντος και τις τιμές ανταγωνιστικών προϊόντων όμως μέχρι τον Οκτώβριο του 

2017 αυτές καθορίζονταν.  

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός 18 της ως άνω Κ.Δ.Π. 180/74, απευθύνεται σε φαρμακοποιούς, οι 

οποίοι δραστηριοποιούνται στο λιανικό επίπεδο της αγοράς. Η δε υπό εξέταση καταγγελία στρέφεται 

εναντίον του ΠΦΣ, ο οποίος εκπροσωπεί τους εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς της Κυπριακής 

 

35 Βλ. ενιαίοι τιμοκατάλογοι,  
https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument 
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Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η υπό εξέταση καταγγελία εστιάζει στην απαγόρευση για πώληση 

φαρμάκων κάτω από το ανώτατο όριο των λιανικών τιμών, που ισχύουν με βάση τα Υπουργικά 

Διατάγματα και βάσει της οποίας ο ΠΦΣ προτρέπει ή/και επιβάλλει στα μέλη του, εγγεγραμμένους 

φαρμακοποιούς, να μην συνεργάζονται με τους καταγγέλλοντες και να μην πωλούν φαρμακευτικά 

προϊόντα παρέχοντας εκπτώσεις προς αυτούς και τα μέλη τους.    

Συγκεκριμένα, η απαγόρευση που εισάγει ο Κανονισμός 18 των Δεοντολογικών Κανονισμών, Κ.Δ.Π. 

180/74, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα, όπως προκύπτει ευκρινώς, οι τιμές που δημοσιεύουν οι 

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες να είναι ταυτοχρόνως τόσο ανώτατες όσο και κατώτατες τιμές, άρα 

ουσιαστικά καθορισμένες (fixed) λόγω της απόφασης του ΠΦΣ. Επομένως, η ενέργεια του ΠΦΣ 

παγίωσε και καθόρισε τις τιμές των φαρμάκων. 

Περαιτέρω, ο εν λόγω Κανονισμός είναι δημοσιευμένος στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΦΣ36 από την 

οποία ενημερώνονται όλοι οι φαρμακοποιοί, όπως επίσης και οι καταναλωτές. Συνεπώς, μέσα από 

τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, διαφάνηκε ότι ο υπό εξέταση Κανονισμός περιέχει 

απαγορευτικούς όρους για τα μέλη του ΠΦΣ αναφορικά με τιμολόγηση κάτω των κατώτατων τιμών 

που ορίζει ο ΠΦΣ και αυτό αποτελεί εξ αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού. 

Στην υπό εξέταση καταγγελία, βάσει των στοιχείων της προκαταρκτικής έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε, ακόμα και αν υποτεθεί ότι οι στόχοι του ΠΦΣ συνδέονται με την αναγκαιότητα 

θεσπίσεως κανόνων δεοντολογίας, ως η έκδοση της Κ.Δ.Π. 180/74, η υπό εξέταση απόφαση του 

ΠΦΣ, αναφορικά με την απαγόρευση πώλησης φαρμάκων κάτω των καθορισμένων τιμών, 

περιορίζει και παρακωλύει τον ανταγωνισμό χωρίς να διαφαίνεται ότι στόχος του εν λόγω 

Κανονισμού αποτελούσε ή και συνεχίζει να αποτελεί ή/και επέρχεται βάσει αυτού οποιαδήποτε άλλη 

βελτίωση στη σχετική αγορά. Ταυτόχρονα, ο περιορισμός δεν φάνηκε, κατά την προκαταρκτική 

εκτίμηση της Επιτροπής, να εξυπηρετεί ούτε να αποσκοπεί ή να είναι αναγκαίος για οποιαδήποτε 

βελτίωση στην αγορά. Περαιτέρω, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η υπό εξέταση 

απόφαση του ΠΦΣ του δίνει τη δυνατότητα να επιφέρει τον περιορισμό και/ή την κατάργηση του 

ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. 

Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο ΠΦΣ συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια 

του άρθρου 2 του Νόμου, ο οποίος με την απόφασή του κατευθύνει/οδηγεί τους 

φαρμακοποιούς/μέλη του να πωλούν σε καθορισμένες τιμές τα φαρμακευτικά προϊόντα, παίρνοντας 

ως βάση τη Μέγιστη Λιανική Τιμή που καθόριζε ανά τακτά διαστήματα το ισχύον Υπουργικό 

Διάταγμα. Ως εκ τούτου, το ΤΥ-ΕΤΥΚ δεν είχε τη δυνατότητα να συνάψει συμβάσεις που αφορούσαν 

ουσιαστικά παραμέτρους της τιμής, ήτοι έκπτωσης που θα λάμβαναν τα μέλη του και οι 

καταναλωτές. Συνεπώς, η Επιτροπή είχε καταλήξει ομόφωνα στο εκ πρώτης όψεως συμπέρασμα 

ότι η εν λόγω απόφαση του ΠΦΣ στοχεύει και επιτυγχάνει να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην 

 

36 http://www.cpa.org.cy/index.php/useful-information/regulations  
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κυπριακή αγορά της λιανικής διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών κατά παράβαση 

των διατάξεων του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ 

με άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως. 

7.2 Υποχρέωση κάθε φαρμακοποιού προτού συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση αναφορικά με 

την εξάσκηση του επαγγέλματος του όπως την υποβάλει στην Επιτροπή του οικείου Τοπικού 

Φαρμακευτικού Συλλόγου   

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 23 της Κ.Δ.Π. 180/74: «23. Πριν τη σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως 

η οποία αφορά στη εξάσκηση του επαγγέλματος του, o Φαρμακοποιός υποχρεώνεται όπως την 

υποβάλει στην επιτροπή του οικείου Τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου για να εξετασθεί κατά πόσο 

έχουν ληφθεί υπόψη η αξιοπρέπεια το κύρος και τα συμφέροντα του φαρμακευτικού επαγγέλματος.». 

Η Επιτροπή σημείωσε, κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, ότι στα ελεύθερα επαγγέλματα, όπως 

αυτό του φαρμακοποιού, είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται τα δεοντολογικά πρότυπα, η 

επαγγελματική αξιοπρέπεια και η ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρεται. Από τη γραμματική 

διατύπωσή του Κανονισμού 23, φαίνεται ότι ο στόχος αυτός επιδιώκεται για την προάσπιση της 

αξιοπρέπειας και του κύρους του φαρμακοποιού, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε σύναψη 

συμφωνίας με τρίτο πρόσωπο που αφορά την άσκηση του επαγγέλματός του. Εντούτοις, σύμφωνα 

με το περιεχόμενο των επιστολών που απέστειλε ο ΠΦΣ προς τα μέλη του, αυτός επικαλούμενος 

νομοθεσία, ισχυρίζεται ότι οι μεταξύ φαρμακοποιών και τρίτων προσώπων συμβάσεις συνάπτονται 

μόνο συλλογικά και όχι ατομικά. Στη βάση της νομοθεσίας που αναφέρεται ο ΠΦΣ στις επιστολές 

του προς τα μέλη του και προς το ΤΥ-ΕΤΥΚ, ισχυρίζεται ότι δεν επιτρέπονται τα φαρμακεία να 

συμβληθούν ατομικά με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, απειλώντας μάλιστα με επιβολή κυρώσεων όσους δεν 

συμμορφωθούν με την απόφασή του.37  

Η Επιτροπή επισήμανε ότι, σύμφωνα με τα ενώπιον της στοιχεία προκύπτει ότι, ο ΠΦΣ ερμηνεύει 

τον εν λόγω Κανονισμό ώστε να ελέγχει τις τυχόν ατομικές συμφωνίες των φαρμακοποιών για 

θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τιμές φαρμακευτικών προϊόντων. Ο σκοπός που το πράττει 

αυτό, προκύπτει από τον Κανονισμό 18, που εξετάσθηκε ανωτέρω δηλαδή τη διατήρηση 

ομοιόμορφων τιμών. Αν σκοπός του ΠΦΣ με τον εν λόγω Κανονισμό 23 ήταν να ελέγχει κατά πόσο 

τηρούνται η αξιοπρέπεια, το κύρος και τα συμφέροντα του φαρμακευτικού επαγγέλματος, θα 

μπορούσε να το πράττει μέσω άλλων Κανονισμών, όπως ο Κανονισμός 3 της υπό εξέταση Κ.Δ.Π., 

ο οποίος ορίζει ότι: «3. Κάθε Φαρμακoπoιός οφείλει vα εκτελεί τα καθήκovτα τoυ, ευσυvείδητα και 

αvθρωπιστικά πρoς εξυπηρέτηση της υγείας τoυ κoιvoύ κατά τov καλύτερo δυvατό τρόπo.». Σε κάθε 

περίπτωση, ο εν λόγω Κανονισμός δεν προβλέπει τη δυνατότητα του ΠΦΣ να περιορίζει το δικαίωμα 

των μελών του να συμβάλλονται ελεύθερα με τρίτους με σκοπό την παροχή εκπτώσεων ή 

 

37 Βλ. σχετικά, επιστολή ημερομηνίας 16/9/2016 από ΠΦΣ προς τα μέλη του, επιστολή ημερομηνίας 28/7/2011 από ΠΦΣ 
προς ιδιώτες φαρμακοποιούς, επιστολές ημερομηνίας 12/8/2011, 17/8/2011, 25/8/2011 και 29/8/2011 και επιστολές 
ημερομηνίας 3/11/2011 και 19/1/2012 του ΠΦΣ προς όλα τα φαρμακεία.  
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οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαγόρευση της σύναψης 

ατομικών συμβάσεων, που επιβάλλει ο ΠΦΣ, εκφεύγει του σκοπού των δεοντολογικών κανονισμών 

και ιδίως του Κανονισμού 23 και άρα δεν είναι αναλογικός. 

Η Επιτροπή επισήμανε ότι οι απειλητικές επιστολές που απέστειλε ο ΠΦΣ προς τα μέλη του, καθώς 

και οι κυρώσεις που προβλέπονταν σε περίπτωση παρακοής των φαρμακοποιών στην απόφαση 

του, ενισχύουν τον αντι-ανταγωνιστικό χαρακτήρα της απόφασης του δεδομένου ότι ο ΠΦΣ 

παρακινούσε με τον τρόπο αυτό τους φαρμακοποιούς να τηρήσουν τον Κανονισμό 23.38 

Ο ΠΦΣ παρεμβαίνει στον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων των φαρμακοποιών και στον τρόπο 

λειτουργίας των φαρμακείων τους, στερώντας τους το δικαίωμα να συνάψουν ατομικές συμβάσεις 

με το ΤΥ-ΕΤΥΚ επικαλούμενος την «υφιστάμενη νομοθεσία και τους Δεοντολογικούς Κανονισμούς», 

διότι τέτοιου είδους συμφωνίες, όπως αναφέρει στις επιστολές που απέστειλε στα μέλη του δίνουν 

«το δικαίωμα στο ΤΥ της ΕΤΥΚ να επιλέγει μεταξύ συναδέλφων με ό,τι αυτό συνεπάγεται» και 

«επιχειρούν να διασπάσουν τα μέλη μας, δημιουργώντας φαρμακεία δυο ταχυτήτων». Επίσης, ο 

ΠΦΣ στις απαντήσεις του ημερομηνίας 13/3/2017 αναφέρει ότι δεν θεωρεί επιτρεπτό για λόγους 

σχετικούς με τη λιανική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, οτιδήποτε που επιτρέπει ή έχει ως 

αποτέλεσμα: «τα φαρμακεία να έχουν δυο τιμοκαταλόγους τιμών». Περαιτέρω, ο ΠΦΣ αναφέρει στις 

εν λόγω επιστολές του, την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων του επαγγέλματος και την 

κρισιμότητα της βιωσιμότητας των ιδιωτικών φαρμακείων και το αποτέλεσμα που μια ενδεχόμενη 

παραχώρηση εκπτώσεων μπορεί να επιφέρει σε αυτούς.  

Ως εκ τούτου, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο ΠΦΣ χρησιμοποιεί τη θέση του, ως ένωση 

επιχειρήσεων, για να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά των μελών του προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Ο ΠΦΣ δεν επιθυμεί να συνάψει μια συλλογική σύμβαση με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, αλλά ούτε επιτρέπει 

ατομικές συμβάσεις, ισχυριζόμενος ότι αυτό θα ευνοήσει συγκεκριμένα φαρμακεία έναντι άλλων, 

χωρίς να γίνεται αντιληπτό πώς αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επαγγελματική δεοντολογία 

των φαρμακοποιών. Η απροθυμία του ΠΦΣ έχει διαφανεί από τα στοιχεία της προκαταρκτικής 

έρευνας, καθώς το ΤΥ-ΕΤΥΚ έχει πλησιάσει πολλές φορές τον ΠΦΣ από την αρχή της δημιουργίας 

του με σκοπό τη σύναψη κάποιας συμφωνίας εκπτώσεων για τα μέλη του με την άρνηση του ΠΦΣ 

σε κάθε περίπτωση.   

Επί τούτου, η Επιτροπή παρατήρησε ότι ο ΠΦΣ υπερβαίνει το αναγκαίο για την προστασία της 

επαγγελματικής δεοντολογίας των φαρμακοποιών και φαίνεται ότι κύριο μέλημα του είναι να 

διαφυλάξει τα κέρδη των φαρμακοποιών διότι οποιαδήποτε συνεργασία παροχής εκπτώσεων με μια 

τόσο μεγάλη συντεχνία, όπως αυτή της ΕΤΥΚ και το ΤΥ-ΕΤΥΚ της, θέτει τα οικονομικά συμφέροντα 

των φαρμακοποιών σε κίνδυνο. 

 

38 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 83/361/ΕΟΚ της 27ης Μαΐου 1980, Vimpoltu (IV/30.174) [1983] Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 200 σ. 0044 – 0051 σκ. 37. 
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Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή θεώρησε ότι ο ΠΦΣ, ο οποίος συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά 

την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, με τον τρόπο που ερμηνεύει την απόφασή του, ήτοι τον 

Κανονισμό 23 της Κ.Δ.Π. 180/74, απαγορεύει σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό / μέλος του, το 

δικαίωμα του να συμβληθεί με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, με απώτερο σκοπό την αποφυγή παροχής εκπτώσεων 

και κατ’ επέκταση στη διατήρηση της ομοιομορφίας των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων. 

Συνεπώς, η Επιτροπή είχε καταλήξει ομόφωνα στο εκ πρώτης όψεως συμπέρασμα ότι η εν λόγω 

απόφαση του ΠΦΣ έχει ως αντικείμενό της τον περιορισμό του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά 

κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της 

ΣΛΕΕ. 

7.3 Γενική απαγόρευση της δημοσίευσης από τους φαρμακοποιούς των τιμών των 

φαρμάκων τους προς τους καταναλωτές (διαφήμιση) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 της Κ.Δ.Π. 180/74 «Κανένας Φαρμακoπoιός δεν δικαιoύται vα 

διαφημίζει τηv εκτέλεση συvταγώv από αυτόν ή γενικά τηv παρoχή φαρμακευτικής υπηρεσίας. 

Πρoσφoρά για πώληση φαρμάκωv ή άλλωv φαρμακευτικώv ειδώv σε τιμές χαμηλότερες τωv 

καθωρισμέvωv ή τωv συvήθωv ή παρoχή δώρωv ή άλλωv αvταλλαγμάτωv θα θεωρείται για τoυς 

σκoπoύς τωv παρόvτωv Καvovισμώv ως διαφήμιση».  

Η Επιτροπή σημείωσε ότι από τα στοιχεία της προκαταρκτικής έρευνας φαίνεται ότι λόγω του 

γεγονότος ότι οι τιμές είναι ρυθμισμένες/καθορισμένες βάσει του Κανονισμού 18 της Κ.Δ.Π. 180/74, 

ο οποίος υπαγορεύει στους φαρμακοποιούς ότι: «Απαγoρεύεται σε οπoιovδήπoτε Φαρμακoπoιό η 

πώληση φαρμάκoυ σε τιμές χαμηλότερες τωv καθoρισμένων βάσει οπoιoυδήπoτε Νόμoυ ή 

Καvovισμώv.», και αυτές ακολουθούν τα εκάστοτε Υπουργικά διατάγματα που καθορίζουν ανώτατη 

τιμή πώλησης των φ.π.  επομένως, δεν υπάρχει διακύμανση των τιμών μεταξύ των φαρμακοποιών. 

Ως αποτέλεσμα αυτού συμπαρασύρεται και η διαφήμιση. Οπότε, οποιαδήποτε διαφήμιση δεν 

εξυπηρετεί ούτε τους φαρμακοποιούς ούτε τους καταναλωτές όσο παραμένουν καθορισμένες οι 

λιανικές τιμές. Παρόλα αυτά, οι φαρμακοποιοί πωλούν πληθώρα προϊόντων και όχι μόνο 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Με την τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού και το άνοιγμα της 

αγοράς και έχοντας ο κάθε φαρμακοποιός το δικαίωμα να ορίζει οποιαδήποτε τιμή επιθυμεί 

κατώτερη της ανώτατης τιμής την οποία ορίζει το εκάστοτε Υπουργικό Διάταγμα, τότε θα πρέπει και 

ο κάθε φαρμακοποιός να έχει το δικαίωμα να διαφημίζεται και να διαφημίζει τα προϊόντα του και τις 

τιμές τις οποίες ο ίδιος ορίζει, αφού μόνο τότε θα υπάρχει ποικιλία τιμών στην αγορά, επιλογές από 

τον καταναλωτή και έτσι ανταγωνισμός. Η επιβολή περιορισμών προς τους επαγγελματίες μπορεί 

να ήταν αρχικά δικαιολογημένη, υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να μειώνουν αδικαιολόγητα τη 

δυναμική του ανταγωνισμού και να ζημιώνουν την ευημερία των καταναλωτών με ιδιαίτερη έμφαση 

στην επιλογή τους στις τιμές. 

Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι μέσα από την προκαταρκτική έρευνα διαφαίνεται ότι ο εν ισχύ 

Κανονισμός περιέχει απαγορευτικούς όρους για τα μέλη του ΠΦΣ αναφορικά με τη διαφήμιση αυτών 
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και για πώληση φαρμάκων ή άλλων φαρμακευτικών ειδών σε τιμές χαμηλότερες τωv καθορισμένων 

ή τωv συνήθων και ως εκ τούτου κρίνεται από την Επιτροπή εξ αντικειμένου περιοριστικός του 

ανταγωνισμού.  

Στην υπό εξέταση υπόθεση, βάσει των στοιχείων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ακόμα και 

αν υποτεθεί ότι οι στόχοι του ΠΦΣ συνδέονται με την αναγκαιότητα θεσπίσεως κανόνων 

δεοντολογίας, ως η έκδοση της Κ.Δ.Π. 180/74, η υπό εξέταση απόφαση του ΠΦΣ εκ πρώτης όψεως 

περιορίζει και παρακωλύει τον ανταγωνισμό χωρίς να διαφαίνεται ότι στόχος του εν λόγω 

Κανονισμού αποτελούσε ή και συνεχίζει να αποτελεί ή/και ότι επέρχεται βάσει αυτού οποιαδήποτε 

άλλη βελτίωση στη σχετική αγορά. Ταυτόχρονα, ο περιορισμός δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να 

εξυπηρετεί ούτε να αποσκοπεί ούτε να είναι σε καμία περίπτωση αναγκαίος για οποιαδήποτε 

βελτίωση στην αγορά. Περαιτέρω, καθίσταται σαφές από τα στοιχεία της έρευνας ότι η υπό εξέταση 

απόφαση του ΠΦΣ του δίνει τη δυνατότητα να επιφέρει τον περιορισμό και/ή την κατάργηση του 

ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή, έλαβε υπόψη της τη θέση του ΠΦΣ ότι η διαφήμιση των φαρμακοποιών ή 

των υπηρεσιών ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία, λόγω και της φύσης των υπηρεσιών που 

παρέχουν και της αδυναμίας των καταναλωτών να διαπιστώσουν την πραγματική ωφελιμότητα ή 

αξία των υπηρεσιών ή προϊόντων που τους προτείνουν και σημειώνει ότι ο εν λόγω Κανονισμός δεν 

είναι απαραίτητος για την προστασία των καταναλωτών, εφόσον οι φαρμακοποιοί υπόκεινται στη 

προαναφερόμενες διατάξεις των Νόμων που απαγορεύουν την αναληθή διαφήμιση. 

Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή, κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, θεώρησε ότι ο ΠΦΣ, ο οποίος 

συνιστά ένωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του Νόμου, με την απόφασή του 

περιορίζει το δικαίωμα των φαρμακοποιών μελών του να διαφημίζουν την παροχή από αυτούς 

οποιωνδήποτε φαρμακευτικών υπηρεσιών και την πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή 

άλλων φαρμακευτικών ειδών. Συνεπώς, η Επιτροπή είχε καταλήξει ομόφωνα στο εκ πρώτης όψεως 

συμπέρασμα ότι η εν λόγω απόφαση του ΠΦΣ αποσκοπεί στον περιορισμό του ανταγωνισμού στη 

σχετική αγορά και ως εκ τούτου παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του 

αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό άλλων 

όρων συναλλαγής.  

8. ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ως εκ των ανωτέρω, αναφορικά με την υπό εξέταση καταγγελία, η Επιτροπή είχε καταλήξει 

ομόφωνα, κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, ότι ο ΠΦΣ με τις ως άνω αποφάσεις του ως ένωση 

επιχειρήσεων κατά το άρθρο 2 του Νόμου:  

(α) Παραβαίνει εξ αντικειμένου τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου 

άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ με άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως, 

καθώς με την απόφασή του κατεύθυνε/οδήγησε τους φαρμακοποιούς/μέλη του να πωλούν σε 
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καθορισμένες τιμές τα φαρμακευτικά προϊόντα, βάσει του σχετικού κάθε φορά Υπουργικού 

Διατάγματος που ίσχυε και το οποίο καθόριζε τη Μέγιστη Λιανική Τιμή ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, οι οποίες κατέληγαν σε καθορισμένες τιμές (fixed), αποσκοπώντας στον περιορισμό 

του ανταγωνισμό στην αγορά διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

(β) Παραβαίνει διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ 

της ΣΛΕΕ, καθώς με τον τρόπο που ερμηνεύει τον Κανονισμό 23 περιορίζει εξ αντικειμένου τον 

ανταγωνισμό στη σχετική αγορά απαγορεύοντας σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό / μέλος το 

δικαίωμα του να συμβληθεί με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, με σκοπό την αποφυγή παροχής εκπτώσεων και, 

(γ) Παραβαίνει εξ αντικειμένου τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου 

άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ αναφορικά με τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό άλλων όρων 

συναλλαγής, καθώς με την απόφασή του απαγόρευσε σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό/μέλος το 

δικαίωμα να διαφημίζει την παροχή από αυτόν οποιονδήποτε φαρμακευτικών υπηρεσιών και την 

πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή άλλων φαρμακευτικών ειδών, αποσκοπώντας στον 

περιορισμό του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.  

9. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΠΦΣ, σε συνέχεια της Έκθεσης Αιτιάσεων της Επιτροπής και κατόπιν 

επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου σε δύο περιπτώσεις, υπέβαλε στην Επιτροπή τις ακόλουθες 

προτεινόμενες δεσμεύσεις, με επιστολή του ημερομηνίας 29/06/2020:  

«Δέσμευση 1: ΚΔΠ 180/74 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18 (ΤΙΜΗ) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 της ΚΔΠ 180/74: 

«Απαγορεύεται εις οιονδήποτε φαρμακοποιόν η πώλησις φαρμάκου εις τιμάς χαμηλοτέρας των 

καθορισθεισών βάσει οιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμών.» 

Η Επιτροπή αναφέρει στην Έκθεση Αιτιάσεων ότι εκ πρώτης όψεως κρίνει ο εν λόγω κανονισμός 

συνιστά άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικών τιμών και ως εκ τούτου παραβιάζει το Άρθρο 3(1 )(α) 

του Νόμου 13(Ι)/2008, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το αντίστοιχο Άρθρο 101 (1 )(α) ΣΛΕΕ. Η πιο 

πάνω προκαταρκτική διαπίστωση της Επιτροπής εδράζεται στο ότι ο εν λόγω κανονισμός περιορίζει 

τα μέλη του ΠΦΣ να επιβάλουν τιμές χαμηλότερες από τις καθορισθείσες ανώτατες τιμές βάσει 

διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας που εκδίδονται δυνάμει του Άρθρου 89(6) του περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν. 70(Ι)/2001). 

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Αιτιάσεων ο κάθε φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι ελεύθερος να 

καθορίσει τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων που διαθέτει σε τιμές χαμηλότερες από τις 

καθορισθείσες ανώτατες τιμές. 

Προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες της Επιτροπής αναφορικά με τον συγκεκριμένο κανονισμό ο 

ΠΦΣ προτείνει όπως τροποποιηθεί ως ακολούθως: 
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«Η λιανική τιμή πώλησης οποιουδήποτε φαρμακευτικού προϊόντος από φαρμακοποιό δεν θα 

υπερβαίνει τυχόν ανώτατες λιανικές τιμές πώλησης που καθορίζονται βάσει νόμου, 

συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος 

Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν. 70(Ι)/2001) όπως εκάστοτε τροποποιείται 

ή/και αντικαθίσταται.». 

Δέσμευση 2: ΚΔΠ 180/74 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 23 (ΣΥΜΒΑΣΗ) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 23 της ΚΔΠ 180/74: 

«Προ της συνάψεως οιασδήποτε συμβάσεως η οποία αφορά εις την εξάσκησιν του επαγγέλματος 

του, ο Φαρμακοποιός υποχρεούται όπως υποβάλη ταύτην προς την επιτροπήν του οικείου Τοπικού 

Φαρμακευτικού Συλλόγου δια να εξετασθή κατά πόσον έχουν ληφθή υπ’ όψιν η αξιοπρέπεια, το 

κύρος και τα συμφέροντα του φαρμακευτικού επαγγέλματος.» 

Η Επιτροπή αναφέρει στην Έκθεση Αιτιάσεων ότι εκ πρώτης όψεως κρίνει ο εν λόγω κανονισμός 

συνιστά καθορισμό λιανικών τιμών και ως εκ τούτου παραβιάζει το Άρθρο 3(1)(α) του Νόμου 

13(Ι)/2008, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το αντίστοιχο Άρθρο 101(1)(α) ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με την 

Επιτροπή ο εν λόγω κανονισμός περιορίζει στα μέλη του ΠΦΣ να συμβάλλονται ελεύθερα με τρίτα 

πρόσωπα με σκοπό την παροχή εκπτώσεων ή και οποιονδήποτε άλλων υπηρεσιών. Συνεπώς, 

αναφέρει η Επιτροπή, η ερμηνεία του ΠΦΣ σε σχέση με τον εν λόγω κανονισμό είναι λανθασμένη και 

οδηγεί σε δυσανάλογο περιορισμό της ελευθερίας των μελών του ΠΦΣ όσον αφορά στην σύναψη 

συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα. 

Προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες της Επιτροπής αναφορικά με τον συγκεκριμένο κανονισμό 

καθώς και για να αποσαφηνιστεί η ερμηνεία του εν λόγω κανονισμού ο ΠΦΣ προτείνει όπως 

τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Ο κάθε φαρμακοποιός δύναται να καταλήξει σε συμφωνία για την διάθεση των φαρμακευτικών 

προϊόντων ή/και την παροχή οιονδήποτε συναφών επαγγελματικών υπηρεσιών με οποιοδήποτε 

τρίτο πρόσωπο, νοουμένου ότι η εν λόγω συμφωνία ικανοποιεί τις πρόνοιες του Κανονισμού 3 και 

του Κανονισμού 18 ανωτέρω.». 

Δέσμευση 3: ΚΔΠ 180/74- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 (ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ) 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 της ΚΔΠ 180/74: 

«Ουδείς φαρμακοποιός δικαιούται να διαφημίζη την υπ’ αυτού εκτέλεσιν συνταγών ή εν γίνει την 

παροχήν φαρμακευτικής υπηρεσίας. Προσφορά προς πώλησιν φαρμάκων ή άλλων φαρμακευτικών 

ειδών εις τιμάς χαμηλοτέρας των καθωρισμένων ή των συνήθων ή παροχή δώρων ή άλλων 

ανταλλαγμάτων θα θεωρήται δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών ως διαφήμισις.». 

Η Επιτροπή αναφέρει στην Έκθεση Αιτιάσεων ότι εκ πρώτης όψεως κρίνει ότι ο εν λόγω κανονισμός 

συνιστά αθέμιτο όρο συναλλαγής και ως εκ τούτου παραβιάζει το Άρθρο 3(1)(α) του Νόμου 
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13(Ι)/2008, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το αντίστοιχο Άρθρο 101(1)(α) ΣΛΕΕ. Η πιο πάνω 

προκαταρκτική διαπίστωση της Επιτροπής εδράζεται στο ότι ο εν λόγω κανονισμός επιβάλλει 

απεριόριστη απαγόρευση στα μέλη του ΠΦΣ να διαφημίζουν την παροχή υπηρεσιών ή/και την 

πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή/και άλλων φαρμακευτικών ειδών. 

Προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες της Επιτροπής αναφορικά με τον συγκεκριμένο κανονισμό και 

τις επιδράσεις που έχει στον ανταγωνισμό εισηγούμαστε όπως τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

«Τηρουμένων των Κανονισμών 3 και 18, ο φαρμακοποιός δύναται να διαφημίζει τις υπηρεσίες του, 

νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι πρόνοιες νομοθεσιών που ρυθμίζουν την διαφήμιση, 

συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σχετικών προνοιών του περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν.70(Ι)/2001) 

και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές 

Νόμου του 2007 (Ν. 103(1)72007), όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή/και αντικαθίστανται».  

Δέσμευση 4: Ο ΠΦΣ δεσμεύεται όπως οι πιο πάνω τροποποιήσεις ολοκληρωθούν μέχρι την 

31/10/2020, μετά από έγκριση των εν πιο πάνω τροποποιήσεων από την Γενική Συνέλευση του 

ΠΦΣ. 

Δέσμευση 5: Ο ΠΦΣ δεσμεύεται όπως εφαρμόσει Πρόγραμμα Συμμόρφωσης με το Δίκαιο του 

Ανταγωνισμού στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο στα μέλη του Συμβουλίου του 

ΠΦΣ με θέμα τους κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

και/ή ενώσεων επιχειρήσεων. 

Δέσμευση 6: Ο ΠΦΣ δεσμεύεται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Επιτροπή για την εφαρμογή 

των πιο πάνω δεσμεύσεων μέχρι την 31/10/2020.». 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά την προφορική διαδικασία ενώπιον της που πραγματοποιήθηκε την 

01/07/2020, στην οποία παρευρέθηκε ο ΠΦΣ, η Επιτροπή είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις 

προτεινόμενες δεσμεύσεις με τον ΠΦΣ.  

Εν συνεχεία, ο ΠΦΣ, με επιστολή του ημερομηνίας 21/07/2020, υπέβαλε στην Επιτροπή τις 

ακόλουθες τελικές προτεινόμενες δεσμεύσεις του αναφορικά με την υπό εξέταση υπόθεση: 

«Ενεργούμε εκ μέρους των πελατών μας, Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, και με την παρούσα 

επιστολή επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε, σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 29,6.2020 

καθώς και της προφορικής διαδικασίας που έλαβε χώρα την 1.7.2020, πως οι πελάτες μας 

επαναλαμβάνουν την γνήσια βούλησή τους όπως αναλάβουν δεσμεύσεις προκειμένου να αρθούν οι 

ανησυχίες της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή»), όπως αυτές 

διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 27.2.2020. 

Συνεπώς, έχοντας και υπόψη τα διαλαμβανόμενα κατά την πιο πάνω αναφερόμενη προφορική 

διαδικασία και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των πελατών μας, πιο κάτω 
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αναφέρονται οι προτεινόμενες δεσμεύσεις των πελατών μας σε σχέση με την τροποποίηση και 

εκσυγχρονισμό των δεοντολογικών τους κανονισμών, ως αυτοί ενσωματώνονται στην Κανονιστική 

Διοικητική Πράξη 180/1974 (εφεξής η «ΚΔΠ 180/74»). 

Οι πελάτες μας θα προχωρήσουν με τις κατάλληλες διαδικασίες για τροποποίηση 4 άρθρων της 

ΚΔΠ180/74 ως ακολούθως: 

1. Κανονισμός 18 της ΚΔΠ 180/74: «Η λιανική τιμή πώλησης οποιοσδήποτε φαρμακευτικού 

προϊόντος θα καθορίζεται από τον κάθε φαρμακοποιό ελεύθερα.». 

2. Κανονισμός 23 της ΚΔΠ 180/74: «Ο κάθε φαρμακοποιός δύναται να καταλήξει ελεύθερα σε 

συμφωνία για την διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων ή/και την παροχή οιονδήποτε συναφών 

επαγγελματικών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.». 

3. Κανονισμός 12 της ΚΔΠ 180/74: «Ο φαρμακοποιός δύναται να διαφημίζει τις υπηρεσίες του, 

νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι πρόνοιες νομοθεσιών που ρυθμίζουν την διαφήμιση, 

συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σχετικών προνοιών του περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν. 70(Ι)/2001) 

και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου 

του 2007 (Ν. 103(1)72007), όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή/και αντικαθίστανται.». 

4. Κανονισμός 19 της ΚΔΠ 180/74: «Έκαστος φαρμακοποιός δύναται να κοστολογήσει τις υπηρεσίες 

του ελεύθερα.». 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε για την δέσμευση των πελατών μας όπως η Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση κατά την οποία θα υποβληθούν προς ψήφιση οι πιο πάνω τροποποιήσεις της ΚΔΠ 

180/74, να συγκληθεί σε ημερομηνία μέχρι τις 14.10.2020. Σημειώνεται ότι η πιο πάνω περίοδος είναι 

αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι όλες οι απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τον περί 

Φαρμακοποιών (Ο Περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων) Νόμο του 

1972 (Νόμος 39/1972), λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε ήδη σε περίοδο διακοπών. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά τροποποιήσεις στους 

δεοντολογικούς κανονισμούς των Φαρμακοποιών, σύμφωνα με το άρθρο 13(2)(α) του Νόμου 

39/1972. Συνεπώς, οι πελάτες μας δεσμεύονται ότι με την ψήφιση τους, οι τροποποιήσεις θα 

δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διαδικασίες που τάσσει η 

σχετική νομοθεσία . Εν συνεχεία και αφού οι τροποποιήσεις θα έχουν τεθεί σε ισχύ, οι πελάτες μας 

δεσμεύονται όπως τις δημοσιεύσουν τις πιο πάνω τροποποιήσεις, και σε μία ημερήσια εφημερίδα, 

ενώ θα γίνει και σχετική ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Παγκύπριου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου στο διαδίκτυο. 

Περαιτέρω, οι πελάτες μας δεσμεύονται όπως μέχρι το τέλος του ερχόμενου Οκτώβρη, ολοκληρωθεί 

σεμινάριο επιμόρφωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με το Δίκαιο του 

Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησης τους. 
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Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι η θέση των πελατών μας ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις 

απαντούν κατά τρόπο αποτελεσματικό και έγκαιρο στις εκ πρώτης όψεως ανταγωνιστικές ανησυχίες 

ή/και αντιρρήσεις της Επιτροπής και αντανακλούν την γνήσια και ισχυρή βούληση τους προς τον 

σκοπό αυτό. Περαιτέρω, είναι η θέση των πελατών μας ότι η φύση και η ιδιαιτερότητα των σχετικών 

προϊόντων και επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχουν απαιτούν όπως διασφαλιστεί ως κόρη 

οφθαλμού η ελευθερία επιλογής των καταναλωτών με τον ίδιο τρόπο που αυτό διασφαλίζεται ως 

καίριο χαρακτηριστικό στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας. Ως παροχείς υπηρεσιών γενικού 

συμφέροντος που σχετίζονται με την υγεία των πολιτών και την ομαλή λειτουργία του Γενικού 

Συστήματος Υγείας οι πελάτες μας δεσμεύονται ότι θα συμβάλουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε.». 

10. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε ενδελεχώς όλες τις ενώπιον της προτεινόμενες δεσμεύσεις από μέρους 

του ΠΦΣ, καθώς και όλα τα στοιχεία της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκονται 

καταχωρισμένα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, σημείωσε πως σύμφωνα με το άρθρο 

25 του Νόμου:  

«25.-(1) Σε περίπτωση που η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση, με την οποία να απαιτεί τον 

τερματισμό μιας παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή των Άρθρων 101 

ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων προσφέρονται να 

αναλάβουν δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την 

προκαταρκτική της εκτίμηση, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές 

υποχρεωτικές για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής 

δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν 

πλέον λόγοι να αναλάβει περαιτέρω δράση. 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν 

εκπληρώνουν αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές 

σύμφωνα με εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) απόφαση, η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει 

διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του κύκλου εργασιών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε 

κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.». 

Η Επιτροπή επίσης σημειώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου: «Σε περίπτωση που ο 

παρών Νόμος ή οι κανονισμοί ή τα διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού δεν ρυθμίζουν ρητώς 

κάποιο θέμα, το Δικαστήριο ή η Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζει κατ΄ αναλογίαν τις 

σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού». Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εφαρμόζει 

κατ’ αναλογία τον Κανονισμό 1/2003. 

Η διάταξη του άρθρου 25 Νόμου λειτουργεί με πρότυπο την αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 9 του 

Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την 
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εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης  

(εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1/2003»), όπου ορίζεται ότι: «όταν η Επιτροπή σκοπεύει να 

εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις 

αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με 

απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση της 

Επιτροπής δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να συμπεραίνει  ότι δεν 

συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η  Επιτροπή». 

Η Επιτροπή ακόμα παρατηρεί πως σε συνέχεια του άρθρου 9 του Κανονισμού, στο σημείο 13 του 

Προοιμίου του εν λόγω Κανονισμού αναφέρεται: «όταν, στο πλαίσιο διαδικασίας που μπορεί να 

οδηγήσει στην επιβολή απαγόρευσης, συμφωνίας ή πρακτικής, επιχειρήσεις προτείνουν στην 

Επιτροπή να αναλάβουν δεσμεύσεις ικανές να παραμερίσουν τις αντιρρήσεις της, η Επιτροπή θα 

πρέπει να μπορεί να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις, εκδίδοντας 

σχετική απόφαση. Οι αποφάσεις δέσμευσης θα πρέπει να διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχουν πλέον 

λόγοι δράσης από μέρους της Επιτροπής, δίχως να συνάγουν ότι υπήρχε ή ότι εξακολουθεί να 

υπάρχει παράβαση. Οι αποφάσεις δέσμευσης δεν θίγουν την αρμοδιότητα των αρχών ανταγωνισμού 

και των δικαστηρίων των κρατών μελών να προβαίνουν στη σχετική διαπίστωση και να αποφασίζουν 

ως προς την υπόθεση. Σε περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλει πρόστιμο, δεν 

ενδείκνυνται αποφάσεις δέσμευσης». 

Σύμφωνα με το Memorandum (Memo/04/217 Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 9 του 

Κανονισμού: 

(α) να διεξάγεται έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κατά την προκαταρκτική της 

εκτίμηση να εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο δράσης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, και οι 

αναλαμβανόμενες υπ’ αυτών δεσμεύσεις να είναι ικανές να άρουν αυτές τις ανησυχίες, 

(β) να μην πρόκειται για περίπτωση όπου το πρόστιμο θεωρείται επιβεβλημένο, άρα για σοβαρές 

παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού (hardcore cases), και 

(γ) λόγοι αποτελεσματικότητας να επιβάλλουν την υιοθέτηση δεσμεύσεων και όχι την έκδοση μιας 

επίσημης απαγορευτικής απόφασης. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις αποδοχής δεσμεύσεων, οι οποίες 

αποτυπώνονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη 

διεξαγωγή των διαδικασιών που αφορούν τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ: 39 

 

39 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που αφορούν τα 
άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, 2011/C 308/06, ημερομηνίας 20/10/2011. 
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«Οι αναλήψεις δεσμεύσεων πρέπει να είναι σαφείς και εκτελούνται από αυτούς που τις 

αναλαμβάνουν (76).40 Εάν παραστεί ανάγκη, μπορεί να οριστεί ένας εντολοδόχος που θα βοηθήσει 

την Επιτροπή κατά την εκτέλεσή τους (εντολοδόχος παρακολούθησης ή/και εκποίησης).» 

Επίσης, σύμφωνα με το έγγραφο «ECN Recommendation on Commitments Procedures» που 

συμφωνήθηκε και εκδόθηκε από όλες της Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, οι δεσμεύσεις πρέπει να 

είναι αναλογικές και να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των τρίτων μερών.   

Η Επιτροπή, σημείωσε πως όπως αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι λοιπές Εθνικές Αρχές 

Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ίδια διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά την 

επιλογή άσκησης των εξουσιών που της παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου και αντίστοιχα το άρθρο 9 

του Κανονισμού, και πως σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί δεσμεύσεις που 

προτείνουν οι επιχειρήσεις/ενώσεις επιχειρήσεων, αλλά προβαίνει στην αποδοχή τους μόνο όταν 

κρίνει ότι αυτό αρμόζει ενόψει όλων των περιστάσεων.41 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή με την Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 27/02/2020, είχε 

διατυπώσει συγκεκριμένες αιτιάσεις εναντίον του καταγγελλόμενου ΠΦΣ. Η Επιτροπή επεσήμανε 

ότι η προκαταρκτική της εκτίμηση που διατυπώθηκε στην εν λόγω Έκθεση Αιτιάσεων εξέφραζε 

ανησυχίες σε σχέση με αποφάσεις του ΠΦΣ βάσει των Κανονισμών 18, 23, και 12 της Κ.Δ.Π. 180/74, 

που αφορούσαν ουσιαστικά άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, 

απαγόρευση φαρμακοποιών/μελών του από το να συμβάλλονται με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, με σκοπό την 

αποφυγή παροχής εκπτώσεων και απαγόρευση φαρμακοποιών/μελών από το να διαφημίζουν την 

παροχή οποιωνδήποτε φαρμακευτικών υπηρεσιών και την πώληση μη συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων ή άλλων φαρμακευτικών ειδών, αποσκοπώντας στον περιορισμό του ανταγωνισμού στη 

σχετική αγορά.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι εν λόγω εκ πρώτης όψεως περιορισμοί του άρθρου 3(1)(α) και του 

αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ αφορούν απόφαση ένωσης επιχειρήσεων και όχι συμφωνία σε 

οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων των φαρμακοποιών κάτι το οποίο 

ενδεχομένως να αποτελούσε περιορισμό σκληρού πυρήνα (hardcore restrictions). Δηλαδή στην 

προκείμενη υπόθεση οι εκ πρώτης όψεως παραβάσεις δεν αφορούσαν παράνομες συμπράξεις 

καρτελικής φύσεως. Γι’ αυτό το λόγο και η Επιτροπή απεδέχθη να μελετήσει τις προτεινόμενες από 

πλευράς του ΠΦΣ δεσμεύσεις. Με την ολοκλήρωση της εν λόγω συζήτησης με την Επιτροπή κατά 

την ενώπιόν της προφορική διαδικασία, ο ΠΦΣ υπέβαλε νέες τελικές δεσμεύσεις.   

 

40 Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή τους δεν πρέπει να εξαρτάται από τη βούληση ενός τρίτου, ο οποίος δεν δεσμεύεται από 
τις αναλήψεις υποχρεώσεων. 
41  Υπόθεση C-441/07 P, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Alrosa Company Ltd, σκ. 59-69, 94 και 115, απ’ όπου προκύπτει πως 
η σχετική απόφαση της Επιτροπής ελέγχεται δικαστικά μόνο σε περίπτωση παράβασης των άκρων ορίων της διακριτικής 
ευχέρειας της Επιτροπής. 
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Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην προκείμενη περίπτωση υφίστανται λόγοι 

αποτελεσματικότητας για επιβολή απόφασης δεσμεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες 

δεσμεύσεις καλύπτουν τις ανησυχίες της Επιτροπής που εστιάζονταν στις αποφάσεις του ΠΦΣ στη 

βάση των Κανονισμών 18, 23 και 12 της Κ.Δ.Π.180/74 και αφορούσαν ουσιαστικά παραμέτρους 

καθορισμού τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, ο πυρήνας των ανησυχιών της 

Επιτροπής εστιαζόταν αφενός στο περιεχόμενο των εν λόγω Κανονισμών και αφετέρου στον τρόπο 

ερμηνείας και εφαρμογής τους από τον ΠΦΣ.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΠΦΣ προχώρησε και σε τροποποίηση του Κανονισμού 19 

της Κ.Δ.Π. 180/74, ο οποίος είχε υποδειχθεί κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία 

την 1/7/2020 ότι σχετίζεται με τον Κανονισμό 18. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις του ΠΦΣ, οι εν λόγω Κανονισμοί 18, 23, 

12 και 19 τροποποιούνται με τρόπο που αίρονται οι ανησυχίες της Επιτροπής και δεν αφήνουν 

περιθώρια διακριτικής ευχέρειας ως προς την ερμηνεία τους. Ως εκ τούτου, αποκαθίστανται οι 

συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού στη σχετική αγορά προς όφελος των καταναλωτών. Περαιτέρω, 

υφίστανται και λόγοι αποτελεσματικότητας στην επιβολή απόφασης δεσμεύσεων από πλευράς 

διοικητικής αποφόρτισης (administrative efficiency) της δράσης του διοικητικού οργάνου, ενώ η 

ταχεία διεκπεραίωση της υπόθεσης προβαίνει προς όφελος και του καταγγελλόμενου ΠΦΣ. 

Επομένως, οι νέες τελικές δεσμεύσεις καλύπτουν τις ανησυχίες και θέσεις της Επιτροπής, όπως 

αυτές εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της ενώπιόν της προφορικής διαδικασίας. 

10. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση των αρχών της αναλογικότητας και του άρθρου 25(1) του Νόμου, 

ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχθεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις από μέρους του ΠΦΣ, καθώς με 

αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στη σχετική Έκθεση 

Αιτιάσεων.  

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τον ΠΦΣ στην παρούσα υπόθεση, συνοψίζονται ως 

ακολούθως: 

Ο ΠΦΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως προχωρήσει με τις κατάλληλες διαδικασίες για 

τροποποίηση των άρθρων 18, 23, 12 και 19 της Κ.Δ.Π. 180/74 ως ακολούθως: 

1. Κανονισμός 18 της ΚΔΠ 180/74: «Η λιανική τιμή πώλησης οποιοσδήποτε φαρμακευτικού 

προϊόντος θα καθορίζεται από τον κάθε φαρμακοποιό ελεύθερα.». 

2. Κανονισμός 23 της ΚΔΠ 180/74: «Ο κάθε φαρμακοποιός δύναται να καταλήξει ελεύθερα σε 

συμφωνία για την διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων ή/και την παροχή οιονδήποτε συναφών 

επαγγελματικών υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.». 
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3. Κανονισμός 12 της ΚΔΠ 180/74: «Ο φαρμακοποιός δύναται να διαφημίζει τις υπηρεσίες του, 

νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι πρόνοιες νομοθεσιών που ρυθμίζουν την διαφήμιση, 

συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σχετικών προνοιών του περί Φαρμάκων 

Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (Ν. 70(Ι)/2001) 

και του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου 

του 2007 (Ν. 103(1)72007), όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή/και αντικαθίστανται.». 

4. Κανονισμός 19 της ΚΔΠ 180/74: «Έκαστος φαρμακοποιός δύναται να κοστολογήσει τις υπηρεσίες 

του ελεύθερα.» 

Ο ΠΦΣ δεσμεύεται όπως οι πιο πάνω τροποποιήσεις της Κ.Δ.Π. 180/74 ολοκληρωθούν το αργότερο 

μέχρι τις 31/10/2020. 

Περαιτέρω, ο ΠΦΣ δεσμεύεται όπως μέχρι τις 31/10/2020, ολοκληρωθεί σεμινάριο επιμόρφωσης 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του αναφορικά με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο 

της καθιερωμένης συνάντησης τους. 

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα όσα αναφέρθηκαν από τον ΠΦΣ, αντιλαμβανόμενη πως απαιτείται 

ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση/εφαρμογή των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων, 

ομόφωνα αποφασίζει όπως ο ΠΦΣ υλοποιήσει/εφαρμόσει τις εν λόγω προτεινόμενες δεσμεύσεις 

μέχρι τις 31/10/2020.  

Με την υλοποίηση/εφαρμογή όλων των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων από μέρους του ΠΦΣ, ο ΠΦΣ 

πρέπει να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και με ανάρτηση 

στην επίσημη ιστοσελίδα του. Εν συνεχεία, η Επιτροπή πρέπει να ενημερωθεί σχετικά εγγράφως.  

Υπό το φως της αποδοχής των προτεινόμενων δεσμεύσεων, δεν απαιτείται περαιτέρω δράση της 

Επιτροπής στην υπό κρίση υπόθεση. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις κρίνονται επαρκείς από την 

Επιτροπή, ώστε να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην Έκθεση 

Αιτιάσεων. 

Η Επιτροπή τονίζει εμφαντικά ότι η παρούσα απόφασή της αφορά αποκλειστικά και μόνο την 

κρινόμενη υπόθεση.  

Η Επιτροπή επισημαίνει πως σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του ΠΦΣ να συμμορφωθεί με 

τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που πρότεινε να αναλάβει και οι οποίες κατέστησαν δεσμευτικές 

δυνάμει της παρούσας απόφασης, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι το δέκα τοις εκατόν 

(10%) του κύκλου εργασιών ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 

σύμφωνα με το άρθρο 25(2) του Νόμου. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή επισημαίνει πως δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου δύναται, κατόπιν 

αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της εκδοθείσα δυνάμει του 

άρθρου 25–  
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(α) εάν μεταβλήθηκε ουσιώδες πραγματικό περιστατικό πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η απόφασή της.  

(β) εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση.  

(γ) εάν η απόφαση οφείλεται σε παραπλάνηση της Επιτροπής, με την παροχή ανακριβών, ψευδών, 

ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή την απόκρυψη των αληθών.  

(δ) εάν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραλείψουν και/ή αρνηθούν να 

συμμορφωθούν με τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή στην εκδοθείσα απόφαση. 

 
 
 
 
……………………………… 
Λουκία Χριστοδούλου 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού        


