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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2008 ΚΑΙ 2014 

Καταγγελία του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) 

εναντίον των εταιρειών FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και CASSANDRA TRADING LTD  

 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 28 Απριλίου 2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. Ιστορικό 

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας είναι η καταγγελία του Συνδέσμου 

Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) (εφεξής ο «ΣΥΚΑΔΕ»), 

ημερομηνίας 4/4/2013 που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού (στο εξής: «Επιτροπή») εναντίον των εταιρειών FEREOS LTD (εφεξής 

η «FEREOS»), COSMOS TRADING LTD (εφεξής η «COSMOS»), ΓΙΩΡΓΟΣ 
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ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (εφεξής η «ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ»), B.A.T. (CYPRUS) 

LTD (εφεξής η «B.A.T.»), CASSANDRA TRADING LTD (εφεξής η «CASSANDRA») 

και ANDRIKIAN TRADING CO LTD (εφεξής η «ANDRIKIAN»)1, (όλες μαζί εφεξής θα 

αναφέρονται ως οι «καταγγελλόμενες εταιρείες») αναφορικά με την ύπαρξη 

παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 

του 2008 και 2014 (στο εξής «ο Νόμος»). 

Η Υπηρεσία, κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής, αφού ολοκλήρωσε τη δέουσα 

προκαταρκτική έρευνά της, ετοίμασε και καταχώρησε εντός του διοικητικού φακέλου 

της υπόθεσης σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 3/7/2017. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10/7/2017, αφού μελέτησε 

τα στοιχεία της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκονται καταχωρισμένα 

εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και το σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 3/7/2017, ομόφωνα αποφάσισε ότι εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετείται 

πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου καθώς και του άρθρου 

101 στοιχ. α’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής 

«ΣΛΕΕ») εκ μέρους των καταγγελλομένων επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/7/2017, ομόφωνα 

αποφάσισε ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται:  

(Α) παράβαση του Άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) 

στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ, συνεπεία της εναρμονισμένης πρακτικής από μέρους των 

εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα 

των εταιρειών FEREOS, COSMOS, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, B.A.T., CASSANDRA 

μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών 

και σιωπηρά ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών 

που έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό του μεικτού 

περιθωρίου κέρδους (mark up) των πελατών τους, με συνέπεια να περιορίζεται ο 

ενδοσηματικός και διασηματικός ανταγωνισμός στην σχετική αγορά λεπτοκομμένου 

καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων στην 

Κύπρο. 

(Β) παράβαση του Άρθρου 3(1) (α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) 

στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ από μέρους των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για 

στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών FEREOS και COSMOS, για 

εναρμονισμένη πρακτική που συνίσταται στον έμμεσο ή άμεσο καθορισμό ίδιων 

 
1 Σημειώνεται ότι η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 12/4/2016, αποφάσισε ομόφωνα να αφαιρέσει 

το όνομα της εταιρείας Andrikian Trading Ltd από την καταγγελία  μετά από σχετικό αίτημα του ΣΥΚΑΔΕ. 
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χονδρικών τιμών και ίδιων λιανικών τιμών μεταπώλησης στην αγορά λεπτοκομμένου 

καπνού για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων και δη στα προϊόντα Golden Virginia, 

Old Holborn, Drum, Camel Essential και Winston, στην Κύπρο μέσω της κατάρτισης 

και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρώς ή εκ 

προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών με αποτέλεσμα τη 

νόθευση του ανταγωνισμού σε μεγάλο μέρος της αγοράς αλλά και τον περιορισμό του 

ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού στην σχετική αγορά.  

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 9/8/2017 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 στις εμπλεκόμενες εταιρείες FEREOS, COSMOS 

TRADING, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, B.A.T., CASSANDRA στις 3/12/2018. 

Αντίγραφο αυτής στάληκε και στον ΣΥΚΑΔΕ. Η Επιτροπή με την Έκθεση Αιτιάσεων 

κάλεσε τις εμπλεκόμενες εταιρείες να παραστούν ενώπιον της σε συνεδρία που 

ορίστηκε για τις 15/1/2019 Επίσης, η Επιτροπή κάλεσε τις εταιρείες να υποβάλουν τις 

γραπτές παραστάσεις τους επί της Έκθεσης Αιτιάσεων εντός 21 ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίηση της.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ορισμένες εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών της ζήτησαν και 

στη βάση απόφασης της είχαν, πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

Ειδικότερα, το δικαίωμα πρόσβασης ασκήθηκε από τις εταιρείες COSMOS, Β.Α.Τ., 

FEREOS και CASSANDRA. Ως επακόλουθο, οι προθεσμίες που τέθηκαν από την 

Επιτροπή, τόσο για τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης όσο και για την υποβολή 

γραπτών παραστάσεων, εν τέλει, παρατάθηκαν κατόπιν υποβολής διαδοχικών 

αιτημάτων των εμπλεκομένων εταιρειών. 

Σε συνέχεια της Έκθεσης Αιτιάσεων που κοινοποιήθηκε στις FEREOS, COSMOS, 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, B.A.T., CASSANDRA, οι υπό αναφορά εταιρείες σε 

διαφορετικές ημερομηνίες, κατέθεσαν, εγγράφως την πρόθεσή τους να αναλάβουν 

δεσμεύσεις με σκοπό να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις που 

διατυπώθηκαν από την Επιτροπή. Ειδικότερα: 

(Α) Στις 11/2/2019, η εταιρεία B.A.T. μέσω των νομικών της συμβούλων κοινοποίησε 

στην Επιτροπή την πρόθεσή της να αναλάβει δεσμεύσεις με σκοπό να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από την 

Επιτροπή, στη βάση του άρθρου 25 του Νόμου. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της που 

πραγματοποιήθηκε στις 15/2/2019 εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής των νομικών 

εκπροσώπων της B.A.T. ημερομηνίας 11/2/2019 και αποφάσισε όπως αναμένει την 
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από μέρους της εταιρείας υποβολή δεσμεύσεων, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο 

αυτές αντιμετωπίζουν τις αντιρρήσεις της, ως αυτές διατυπώθηκαν κατά την 

προκαταρκτική της εκτίμηση. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποφάσισε να αναμένει την 

περίοδο που υποδείχθηκε από την εταιρεία, ήτοι 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της 

επιστολής της. Στις 4 Μαρτίου 2019, η εταιρεία Β.Α.Τ. μέσω των νομικών της 

συμβούλων υπέβαλε δεσμεύσεις με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Νόμου με 

σκοπό να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την 

προκαταρκτική της εκτίμηση. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 27 Μαΐου 

2019, αφού εξέτασε το κείμενο των υποβληθέντων δεσμεύσεων και έχοντας υπόψη 

ότι οι δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, αναλογικές και να αντιμετωπίζουν τις 

αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων, ομόφωνα αποφάσισε όπως 

απευθύνει διευκρινιστικά ερωτήματα ή και υποδείξεις προς την εταιρεία Β.Α.Τ.. Η 

Επιτροπή απηύθυνε σχετική επιστολή στους νομικούς συμβούλους της εταιρείας 

Β.Α.Τ. στις 19 Ιουνίου 2019. Στις 27 Ιουνίου 2019, η εταιρεία Β.Α.Τ απέστειλε στην 

Επιτροπή τις απαντήσεις της στα διευκρινιστικά ερωτήματα που της είχαν τεθεί. 

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας σε 

συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019. Κατά την εν λόγω 

συνεδρία, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από την εταιρεία 

Β.Α.Τ., οι οποίες διαβιβάστηκαν εγγράφως στις 30 Οκτωβρίου 2019. Στις 11 

Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία Β.Α.Τ. με επιστολή της απέστειλε τις διευκρινίσεις που της 

είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή. 

(Β) Στις 27 Ιουνίου 2019, η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ με επιστολή της προς 

την Επιτροπή δήλωσε πως είναι έτοιμη να αναλάβει δεσμεύσεις με βάση τις πρόνοιες 

του άρθρου 25 του Νόμου με σκοπό να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, καταγράφοντας 

αυτές. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2019, αφού εξέτασε 

το κείμενο των δεσμεύσεων και έχοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι 

σαφείς, αναλογικές και να αντιμετωπίζουν τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στην 

Έκθεση Αιτιάσεων, ομόφωνα αποφάσισε όπως απευθύνει διευκρινιστικά ερωτήματα 

ή και υποδείξεις προς την εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ. Η Επιτροπή απεύθυνε 

σχετική επιστολή στην εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ στις 5 Ιουλίου 2019. Η 

εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ με επιστολή της ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2019, 

κοινοποίησε τις απαντήσεις της στα διευκρινιστικά ερωτήματα που της είχαν τεθεί. 

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας σε 

συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019. Κατά την εν λόγω 

συνεδρία, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις από την εταιρεία 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, οι οποίες διαβιβάστηκαν εγγράφως στις 30 Οκτωβρίου 
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2019. Η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ με επιστολή της ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 

2019, κοινοποίησε τις διευκρινίσεις που της είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή. 

(Γ) Στις 11 Ιουλίου 2019, η εταιρεία FEREOS μέσω των νομικών της συμβούλων 

δήλωσε πως είναι έτοιμη να αναλάβει δεσμεύσεις με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 25 

του Νόμου με σκοπό να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αντιρρήσεις της 

Επιτροπής κατά την προκαταρκτική εκτίμηση, καταγράφοντας αυτές. Η Επιτροπή 

εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας σε συνεδρία της που 

πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019. Κατά την εν λόγω συνεδρία, η Επιτροπή 

αφού εξέτασε το κείμενο των υποβληθέντων δεσμεύσεων και έχοντας υπόψη ότι οι 

δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, αναλογικές και να αντιμετωπίζουν τις αιτιάσεις 

που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων, ομόφωνα αποφάσισε όπως απευθύνει 

διευκρινιστικά ερωτήματα ή και υποδείξεις προς την εταιρεία FEREOS, οι οποίες 

διαβιβάστηκαν εγγράφως στις 30 Οκτωβρίου 2019. Στις 18 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία 

FEREOS απέστειλε τις διευκρινίσεις που της είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή. 

(Δ) Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η εταιρεία CASSANDRA μέσω των νομικών της 

συμβουλών, δήλωσε πως είναι έτοιμη να αναλάβει δεσμεύσεις με βάση τις πρόνοιες 

του άρθρου 25 του Νόμου με σκοπό να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 

αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, καταγράφοντας 

αυτές. Η Επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας, σε συνεδρία 

της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019. Κατά την εν λόγω συνεδρία, η 

Επιτροπή αφού εξέτασε το κείμενο των υποβληθέντων δεσμεύσεων και έχοντας 

υπόψη ότι οι δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, αναλογικές και να αντιμετωπίζουν 

τις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων, ομόφωνα αποφάσισε όπως 

απευθύνει διευκρινιστικά ερωτήματα ή και υποδείξεις προς την εταιρεία CASSANDRA, 

οι οποίες διαβιβάστηκαν με επιστολή ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2019. Στις 11 

Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία CASSANDRA TRADING LTD απέστειλε τις διευκρινίσεις 

που της είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή. 

(Ε) Στις 4 Νοεμβρίου 2019, η εταιρεία COSMOS μέσω των νομικών της συμβουλών, 

δήλωσε πως είναι έτοιμη να αναλάβει δεσμεύσεις με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 25 

του Νόμου με σκοπό να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αντιρρήσεις της 

Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, καταγράφοντας αυτές. Η Επιτροπή 

εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας σε συνεδρία της που 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2019. Κατά την εν λόγω συνεδρία, η Επιτροπή 

αφού εξέτασε το κείμενο των υποβληθέντων δεσμεύσεων και έχοντας υπόψη ότι οι 

δεσμεύσεις θα πρέπει να είναι σαφείς, αναλογικές και να αντιμετωπίζουν τις αιτιάσεις 

που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων, ομόφωνα αποφάσισε όπως απευθύνει 

διευκρινιστικά ερωτήματα ή και υποδείξεις προς την εταιρεία COSMOS, ο οποίες 
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διαβιβάστηκαν με επιστολή ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2019. Στις 28 Νοεμβρίου 2019, 

η εταιρεία COSMOS απέστειλε τις διευκρινίσεις που της είχαν ζητηθεί από την 

Επιτροπή. 

Με την υποβολή των προτεινόμενων δεσμεύσεων από τις εταιρείες FEREOS, 

COSMOS, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, B.A.T., CASSANDRA, καθώς και των 

διευκρινίσεων που ζητήθηκαν, η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 3 Δεκεμβρίου 2019, 

αποφάσισε να καλέσει τις υπό αναφορά καταγγελλόμενες εταιρείες στα γραφεία της 

για τη διενέργεια σχετικών συζητήσεων.  

Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, προσήλθε στα γραφεία της Επιτροπής η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ με τους νομικούς της σύμβουλους. Ακολούθως, στις 11 Δεκεμβρίου 

2019 προσήλθε στα γραφεία της Επιτροπής η εταιρεία CASSANDRA με τους νομικούς 

της σύμβουλους και στις 12 Δεκεμβρίου 2019, σε διαφορετικές ώρες, προσήλθαν οι 

εταιρείες FEREOS, COSMOS και B.A.T., με τους νομικούς τους συμβούλους.  

Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Επιτροπή, οι καταγγελλόμενες εταιρείες 

απέστειλαν είτε συμπληρωματικές θέσεις επί των δεσμεύσεών τους, είτε νέο κείμενο 

των δεσμεύσεων όπου καταγράφηκαν όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις τους. 

Ειδικότερα, η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ απέστειλε τις δεσμεύσεις της στις 20 

Ιανουαρίου 2020 (με επιστολή ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2019), η εταιρεία B.A.T. στις 

20 Ιανουαρίου 2020 και οι εταιρείες CASSANDRA, FEREOS και COSMOS στις 21 

Ιανουαρίου 2020. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 3/2/2019, ομόφωνα 

αποφάσισε όπως οι προς ανάληψη δεσμεύσεις κοινοποιηθούν στο νομικό σύμβουλο 

του ΣΥΚΑΔΕ. Η Επιτροπή με την εν λόγω επιστολή κάλεσε τον ΣΥΚΑΔΕ να θέσει 

εγγράφως τις απόψεις και τις θέσεις του, επί των προσφερόμενων προς ανάληψη 

δεσμεύσεων εντός 21 ημερολογιακών ημερών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε: 

‘’Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 4 

Φεβρουαρίου 2019, σας πληροφορώ ότι σε συνέχεια της Έκθεσης Αιτιάσεων που 

κοινοποιήθηκε στις Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 

ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd, Cassandra Trading Ltd, οι υπό αναφορά εταιρείες σε 

διαφορετικές ημερομηνίες, κατέθεσαν, εγγράφως την πρόθεσή τους να αναλάβουν 

δεσμεύσεις με σκοπό να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αντιρρήσεις που 

διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου. 

Με την υποβολή των προτεινόμενων δεσμεύσεων από τις εταιρείες Fereos Ltd, 

Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd, 

Cassandra Trading Ltd, καθώς και των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από την 
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Επιτροπή, η Επιτροπή κάλεσε τις υπό αναφορά καταγγελλόμενες εταιρείες στα γραφεία 

της για τη διενέργεια σχετικών συζητήσεων.  

Με την ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Επιτροπή, οι καταγγελλόμενες εταιρείες 

υπέβαλαν είτε συμπληρωματικές θέσεις επί των εν λόγω δεσμεύσεών τους είτε κείμενο 

δεσμεύσεων όπου παρέθεσαν όλες τις αναληφθείσες δεσμεύσεις τους.  

Οι υποβληθείσες δεσμεύσεις αφορούν: 

1) Δέσμευση να μην προβαίνουν, τώρα ή στο μέλλον, σε εκ προθέσεως 

ανταλλαγή ευαίσθητων και/ή εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις 

τιμές των ανταγωνιστών τους. 

2) Αριθμός εταιρειών, για σκοπούς διασφάλισης της δέσμευσης για τη μη 

ανταλλαγή ευαίσθητων και/ή εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις 

τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων, δεσμεύτηκε ότι θα τερματίσει την έκδοση 

τιμοκαταλόγων των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού και ότι οι πελάτες τους 

θα ενημερώνονται εξατομικευμένα με μέθοδο που θα επιλέξει η κάθε εταιρεία. 

3) Όσες εταιρείες θα συνεχίσουν να εκδίδουν τιμοκαταλόγους για τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού, για σκοπούς διασφάλισης της δέσμευσης για τη μη 

ανταλλαγή ευαίσθητων και/ή εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις 

τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων, δεσμεύτηκαν να μη εκδίδουν ή/και 

κυκλοφορούν τιμοκατάλογο στον οποίο να καταγράφονται οι χονδρικές τιμές 

αναφορικά με τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού.  

4) Οι εταιρείες δεσμευτήκαν να τροποποιήσουν τους τιμοκαταλόγους τους κατά 

τρόπο με τον οποίο καθίσταται απόλυτα σαφές ότι οι προτεινόμενες τιμές 

λιανικής πώλησης για τα προϊόντα καπνού για στριφτά τσιγάρα δεν είναι 

υποχρεωτικές, ούτε δεσμευτικές αλλά μόνο προτεινόμενες ή/και ενδεικτικές και 

ότι ο εκάστοτε λιανοπωλητής είναι ελεύθερος να διαθέτει τον καπνό είτε σε 

χαμηλότερη είτε σε ανώτερη τιμή από την προτεινόμενη.. 

5) Δέσμευση ότι στις επιστολές προς τους πελάτες και στους τιμοκαταλόγους θα 

γίνεται ρητή αναφορά στην εμπιστευτική φύση του εγγράφου ώστε να 

αποφεύγεται η κυκλοφορία αυτών. 

6) Δέσμευση είτε για διορισμό εντολοδόχου, είτε για επίβλεψη συμμόρφωσης από 

μέλος Δ.Σ., είτε για βεβαίωση εφαρμογής δεσμεύσεων μέσω ένορκης δήλωσης  

από Διευθυντή. 

7) Δέσμευση για εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών είτε με κυκλοφορία 

προγράμματος συμμόρφωσης με τις αρχές του ανταγωνισμού, είτε με την 
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έκδοση σχετικής οδηγίας ή/και γραπτής πληροφόρησης προς τους 

υπαλλήλους και την υπογραφή σχετικής δήλωσης από αυτούς. 

Οι υποβληθείσες δεσμεύσεις αφορούν υφιστάμενα και νέα προϊόντα λεπτοκομμένου 

καπνού που προορίζεται για στριφτά τσιγάρα και αφορούν όλη την επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

H Επιτροπή επισημαίνει πως η εν λόγω επιλογή περί ανάληψης δεσμεύσεων δεν 

προδικάζει την τελική της κρίση, και δε στερείται της εξουσίας να λάβει τα μέτρα που 

προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 24 (α) (β) (γ) και (δ) του Νόμου, σε περίπτωση 

που τελικά αποφανθεί ότι οι προσφερόμενες δεσμεύσεις δεν ανταποκρίνονται στις 

αντιρρήσεις της, δηλαδή δεν άρουν στην τελική τις ανησυχίες της.  

Υπό το φως των πιο πάνω, καλείστε όπως θέσετε εγγράφως τις απόψεις και θέσεις 

σας, εάν το επιθυμείτε, επί των προσφερόμενων προς ανάληψη δεσμεύσεων εντός 

είκοσι μία (21) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της 

παρούσας. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει 

απόφαση σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του Νόμου. ‘’ 

Η προθεσμία εξέπνευσε άπρακτη και ο ΣΥΚΑΔΕ δεν απέστειλε οποιαδήποτε σχόλια 

σε σχέση με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις των καταγγελλόμενων εταιρειών. 

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) -

καταγγέλλοντας 

Ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) αποτελεί Σύνδεσμο, 

ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

και αντιπροσωπεύει περίπου 110 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης στην Κύπρο. 

Σκοπός του Συνδέσμου είναι, μεταξύ άλλων, να αντιπροσωπεύει τα επαγγελματικά 

συμφέροντα των μελών του.  

FEREOS LTD (καταγγελλόμενη εταιρεία 1) 

Η FEREOS είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που δραστηριοποιείται στην 

εισαγωγή και διάθεση καπνικών προϊόντων, οινοπνευματωδών ποτών, κρασιών και 

τροφίμων στην κυπριακή αγορά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται γνωστές 

εμπορικές επωνυμίες. Η FEREOS είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος σε μια σχετικά 

μεγάλη σειρά προϊόντων που μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά για ένα περίπτερο, 

καθώς διαθέτει εμπορικές επωνυμίες όπως ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται 

για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων Golden Virginia και Drum, τα 

τσιγάρα Davidoff, West, Superkings και τα χαρτιά στριφτών τσιγάρων και φίλτρων 
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Rizzla. Η εταιρεία FEREOS πέραν των δραστηριοτήτων διανομής, λειτουργεί και 

κατάστημα λιανικής πώλησης καπνικών ειδών, κρασιών και ποτών. Το κατάστημα 

λιανικής πώλησης διαθέτει την πλειοψηφία των καπνικών ειδών που διατίθενται στην 

Κυπριακή αγορά.  

COSMOS TRADING LTD (καταγγελλόμενη 2) 

Η COSMOS είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και δραστηριοποιείται στην 

εισαγωγή, εμπορία και διανομή καπνικών προϊόντων όπως τσιγάρα, λεπτοκομμένο 

καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και  

πούρων. Οι επωνυμίες καπνού, που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων 

(στριφτών) τσιγάρων που εμπορεύεται στην Κύπρο η COSMOS, είναι οι Old Horborn, 

Winston και Camel. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (καταγγελλόμενη 3) 

Η ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ είναι εμπορική εταιρεία, εισαγωγών και διανομής γενικής 

φύσεως προϊόντων, με έμφαση στα καταναλωτικά αγαθά, όπως καπνό, πούρα, 

αναπτήρες, οινοπνευματώδη ποτά, DYI και γραφική ύλη. Η εν λόγω εταιρεία 

δραστηριοποιείται με δικό της δίκτυο πωλήσεων και διανομής και διανέμει τα προϊόντα 

της σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων στην Κύπρο όπως περίπτερα, καταστήματα 

διαρκούς εξυπηρέτησης, υπεραγορές, χώρους εστίασης, πολυκαταστήματα, 

κρεοπωλεία, τουριστικά, καταστήματα δώρων κ.ά. Οι επωνυμίες καπνού, που 

προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, που εμπορεύεται 

στην Κύπρο η Katsafados είναι οι Red Bull, Pueblo και Domingo. 

B.A.T. (CYPRUS) LTD (καταγγελλόμενη 4) 

Η B.A.T. δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και πώληση τσιγάρων και άλλων καπνικών 

προϊόντων. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της British American Tobacco plc. Οι 

επωνυμίες καπνού, που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) 

τσιγάρων, που εμπορεύεται στην Κύπρο η B.A.T. είναι οι Samson Original Blend, Pall 

Mall, Cutter’s Choice, και Captain Black.  

CASSANDRA TRADING LTD (καταγγελλόμενη 5) 

Η CASSANDRA2 είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ανήκει στον Όμιλο 

Εταιρειών Cyprus Trading Corporation Plc. Το αντικείμενο της δραστηριότητάς της 

CASSANDRA συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην εμπορία και διανομή των καπνικών 

προϊόντων της Philip Morris Products S.A. (Philip Morris), με την οποία έχει υπογράψει 

σχετική σύμβαση διανομής. Η CASSANDRA εξυπηρετεί περίπου 1900 σημεία λιανικής 

 
2 Η εν λόγω εταιρεία εγγράφηκε το 2000 με την επωνυμία Suconet Ltd και στις 9/9/2008 μετονομάστηκε 

σε Cassandra Trading Ltd.  
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πώλησης διανέμοντας τα καπνικά προϊόντα που φέρουν τις επωνυμίες Philip Morris, 

L&M και Marlboro.  

3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» «κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, 

ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες της είναι κερδοσκοπικές ή όχι, περιλαμβάνει δε κάθε 

επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην οποία το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, 

άμεσα ή έμμεσα, λόγω κυριότητας, οικονομικής συμμετοχής ή δυνάμει διατάξεων που 

τη διέπουν, αποφασιστική επιρροή».   

Σύμφωνα και 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.3  Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής 

φύσεως δραστηριότητα», εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση 

με την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από 

το νομικό καθεστώς που τη διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης της και η 

οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή 

υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.4 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες είναι εισαγωγείς και διανομείς 

αρκετών προϊόντων που διατίθενται σε καταστήματα, περίπτερα, υπεραγορές, χώρους 

ψυχαγωγίας, εστιατόρια και άλλους χώρους έναντι αμοιβής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 

κρίνει πως οι δραστηριότητες των καταγγελλόμενων εταιρειών συνιστούν διεξαγωγή 

οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και επομένως εμπίπτουν στην έννοια της 

«επιχείρησης» βάσει των προνοιών του άρθρου 2 του Νόμου. 

4. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Σχετική αγορά προϊόντων  

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:  

 
3Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. 
Compact, [1984] ECR 2999. 
4Ibid. 
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Η υπό εξέταση υπόθεση σχετίζεται με την προμήθεια λεπτοκομμένου καπνού που 

προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων. Η Επιτροπή 

σημείωσε ότι η κατηγορία των καπνικών προϊόντων περιλαμβάνει πολλούς και 

διάφορους τύπους και ποιότητες τσιγάρων, πούρων, λεπτοκομμένου καπνού που 

προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και καπνών. 

Ως πούρο ορίζεται εμπορικά «κάθε ρολό καπνού τυλιγμένο σε φύλλο καπνού ή σε κάθε 

άλλο υλικό που περιέχει καπνό», ενώ τσιγάρο θεωρείται «κάθε ρολό καπνού τυλιγμένο 

σε χαρτί ή σε κάθε άλλο υλικό περιέχον καπνό». Η Επιτροπή σημείωσε επίσης ότι τα 

τσιγάρα χαρακτηρίζονται από σχετική ομοιομορφία σε μέγεθος και εμφάνιση και 

περιέχουν λιγότερο από ένα γραμμάριο καπνού. Τα πούρα, ποικίλουν σε μέγεθος και 

περιέχουν από 5 έως 17 γραμμάρια καπνού.5 Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα τσιγάρα 

έχουν ένα μεγάλο αριθμό κοινών εξωτερικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους που αφορά 

για παράδειγμα την παρουσίαση τους, το πακετάρισμά τους, το μήκος τους, τη 

διάμετρο τους, κ.ά. Επίσης, τα τσιγάρα προσφέρονται στην αγορά με διάφορους 

συνδυασμούς εσωτερικών χαρακτηριστικών που αφορούν το μείγμα καπνού, τη γεύση, 

το άρωμα, τη νικοτίνη που περιέχουν, κ.ά. και συνήθως αυτά προσδιορίζονται με μία 

εμπορική επωνυμία.   

Περαιτέρω, παρατηρείται ότι τα τυλιχτά τσιγάρα ενώ είναι παρόμοια με τα 

βιομηχανοποιημένα τσιγάρα, εντούτοις έχουν κάποιες διαφορές. Ειδικότερα, τα τυλιχτά  

σε αντίθεση με τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα που είναι έτοιμα, ετοιμάζονται από τον 

ίδιο χρήστη με το τύλιγμα καπνού σε χαρτί, είτε με τη βοήθεια ειδικής μηχανής 

τυλίγματος είτε χωρίς. Επίσης, στα τυλιχτά τσιγάρα δύναται να χρησιμοποιηθεί και 

φίλτρο, ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή σημείωσε ότι στην κατηγορία των καπνικών 

προϊόντων υπάρχει και ο καπνός πίπας, ο οποίος διαχωρίζεται σε παραδοσιακό καπνό 

πίπας και σε καπνό ναργιλέ.  

Καθοδηγητική επί του καθορισμού της σχετικής αγοράς κρίθηκε η Οδηγία του 

Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και τους 

συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα 

βιομηχανοποιημένα καπνά, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των διάφορων 

βιομηχανοποιημένων καπνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2011/64/ΕΕ ο 

καπνός καπνίσματος, διαχωρίζεται σε «(i) ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται 

για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και (ii) άλλα καπνά για 

κάπνισμα».», ενώ τα τσιγάρα και τα πούρα αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες.» 

 
5 www.health.in.gr  
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Σε σχέση με το ζήτημα του καθορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος και κατά πόσο 

τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα, τα πούρα, ο καπνός ναργιλέ και ο καπνός που 

προορίζεται για στριφτά τσιγάρα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα όσα δήλωσαν οι 

εμπλεκόμενες εταιρείες στο πλαίσιο της  προκαταρκτικής έρευνας, ενώ άντλησε 

καθοδήγηση από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και άλλων Εθνικών 

Αρχών Ανταγωνισμού. Οι απόψεις των εμπλεκόμενων εταιρειών διίσταντο, καθότι δύο 

εταιρείες δήλωσαν πως ο καπνός που προορίζεται για στριφτά τσιγάρα είναι πλήρως 

εναλλάξιμος με τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα, ενώ άλλες τρεις υποστήριξαν ότι τα 

χαρακτηριστικά του λεπτοκομμένου καπνού είναι διαφορετικά από αυτά των 

βιομηχανοποιημένων τσιγάρων και συνεπώς δεν είναι υποκατάστατα ή εναλλάξιμα 

προϊόντα. 

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφασή 

B.A.T./Rothmans6 έκρινε ξεχωριστές αγορές τα τσιγάρα από τον λεπτοκομμένο καπνό 

που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και ανέφερε 

σχετικά για τον καπνό τα εξής:  

«Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά από των τσιγάρων 

και γενικά φορολογείται σε χαμηλότερο επίπεδο από τα βιομηχανοποιημένα 

τσιγάρα. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται για να εκτελέσει την ίδια λειτουργία 

με τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα και ως εκ τούτου, ορισμένοι RYO καπνιστές 

κάνουν εναλλαγή μεταξύ τους, ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των δύο 

προϊόντων φαίνεται να περιορίζεται, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.». 

Επίσης, παρατηρεί ότι «οι κύριες διαφορές μεταξύ RYO και τσιγάρων είναι … και 

η ανάγκη και η πιθανότητα του πελάτη να κάνει τα τσιγάρα του μόνος του».  

Επίσης, η ομόλογη Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόφαση Θωμαϊδου Δ. 

Μαρία εναντίον British American Tobacco Ελλάς7 σημειώνει ότι: 

«ως σχετική αγορά προϊόντων στην εξεταζόμενη υπόθεση είναι οι παρακάτω 

αγορές βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού: α) των τσιγάρων, β) των 

πούρων και σιγαρίλλος και γ) του καπνού που προορίζεται για την κατασκευή 

χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων».  

Την ίδια προσέγγιση ακολούθησε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε άλλες 

αποφάσεις της,8 όπως στην απόφαση 12/ΙΙ/1998. Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί 

 
6Υπόθεση IV/M. 1415 - Bat/Rothmans, 17/03/1999. Υπόθεση M.2779 Imperial Tobacco Group 

plc/Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 08/05/2002. 
7Απόφαση 493/VΙ/2010 η υπ' αρ. πρωτ. 4663/25.7.2006 καταγγελία της «Θωμαϊδου Δ. Μαρία είδη 

παντοπωλείου - είδη κυνηγιού - τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», 18/5/2010. 
8Απόφαση 144/II/2000 - Καταγγελία των εμπόρων 1) Φωτίου Τσάμη, 2) Σταύρου Ηλιόπουλου και 3) 

Δημήτριου Μπουτιέρου κατά της εταιρίας «Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ». Απόφαση 145/II/2000 - 
Καταγγελία του εμπόρου Σπεντζάρη Ευστάθιου κατά της εταιρείας «Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ».  
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ανωτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι και η ίδια σε αριθμό αποφάσεων της, έκρινε ότι 

η αγορά στριφτών τσιγάρων και χειροποίητων καπνών αποτελεί ξεχωριστή σχετική 

αγορά.9  

Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων και συνεκτιμώντας τα 

στοιχεία που έχουν κατατεθεί από τα μέρη, ομόφωνα κρίνει ότι για σκοπούς της 

παρούσας έρευνας, ως σχετική αγορά ορίζεται η εμπορία λεπτοκομμένου καπνού που 

προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων. 

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 (97/C 372/03).10  

Η Επιτροπή, επισήμανε ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες διαθέτουν ένα εκτεταμένο 

δίκτυο, δια του οποίου διακινούν τα εμπορεύματα τους σε όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου, τα οποία ακολούθως διατίθενται στον καταναλωτή μέσω των αντιπροσώπων 

τους ανά την Κυπριακή επικράτεια ή/και ακόμα μέσω των καταστημάτων που διαθέτουν 

οι ίδιες σε διάφορες πόλεις της Κύπρου. Οι καταγγελλόμενες, προσφέρουν τα προϊόντα 

τους σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας υπό ομοιογενείς όρους και τιμές. 

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε ενδελεχώς τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου έκρινε ότι 

ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, καθώς οι όροι του ανταγωνισμού είναι ομοιογενείς και διαφέρουν από 

άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3(1)(Α) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΗΣ ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή στη βάση της προκαταρκτικής έρευνας που διενεργήθηκε, παρατήρησε 

πως όλες οι εταιρείες καταρτίζουν τιμοκατάλογο με τα προϊόντα τους, στους οποίους 

 
Απόφαση 254/IV/2003 - Αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων : 1) του χονδρεμπόρου Πανταζή Λουκά, 
κατοίκου Λιβαδειάς και 2) της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Γ. Κουτσόβουλος Εμπορία – Αντιπροσωπείες 
– Διανομές – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνη» κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ». Απόφαση 297/IV/2006 - Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, 
κατά της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέτων. Απόφαση 450/V/2009 - 
Καταγγελίας της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας Reemtsma Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική & 
Διαφημιστική Εταιρεία Σιγαρέτων (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η Imperial Tobacco Ελλάς Α.Ε.). 
Απόφαση 490/VI/2010 - Καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – 
τσιγάρα» κατά της εταιρείας «Phillip Morris - Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.».  
9 Απόφαση 28/2012 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας V.D.M. Invest 

Comm. VA και της θυγατρικής της Gryson NV από τον όμιλο εταιρειών Japan Tobacco Inc.,  απόφαση 
7/2013 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Nefftekx World II B.V. από την Japan Tobacco Inc. μέσω της θυγατρικής της JΤ International Netherlands 
B.V. 
10 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
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καταγράφουν σημαντικές πληροφορίες όπως είναι ο κωδικός των προϊόντων, η 

εμπορική επωνυμία και η περιγραφή των προϊόντων (μέγεθος συσκευασίας), η 

χονδρική τιμή ανά πακέτο και ανά κούτα και η ανώτατη λιανική τιμή ανά πακέτο και 

ανά κούτα. Οι εν λόγω τιμοκατάλογοι διανέμονται σε όλα τα σημεία πώλησης των 

προϊόντων τους και ουσιαστικά καθιστούν σε όλους γνωστές πληροφορίες που 

αφορούν τη χονδρική και την ανώτατη λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων και το 

μεικτό περιθώριο κέρδους κάθε μεταπωλητή. Με κάθε αλλαγή στις τιμές των 

προϊόντων, καταρτίζεται νέος τιμοκατάλογος ο οποίος και πάλι κοινοποιείται στα 

διάφορα σημεία λιανικής πώλησης. Επιπρόσθετα, για οποιαδήποτε αλλαγή στη 

συσκευασία ενός προϊόντος ή για την εισαγωγή νέου προϊόντος, οι εταιρείες 

κυκλοφορούν σχετικές εγκυκλίους. 

Η Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση, παρατήρησε ότι παρόλο που ο νόμος 

περί του Φόρου Κατανάλωσης προβλέπει την αναγραφή ανώτατης λιανικής τιμής μόνο 

για τα τσιγάρα και παρόλο που οι ίδιες οι εταιρείες υποστήριξαν ότι οι τιμές που 

αναγράφονται για το λεπτοκομμένο καπνό είναι μόνο ενδεικτικές ή και προτεινόμενες, 

εντούτοις, στους τιμοκαταλόγους των εταιρειών, δεν διευκρινίζεται ότι οι τιμές των 

προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού είναι προτεινόμενες. Αντιθέτως, από τα στοιχεία 

που έχουν προσκομίσει οι εταιρείες προκύπτει ότι η FEREOS αναφερόταν σε «Retail 

Price per Packet», η COSMOS αναφερόταν σε «Ανώτατη Λιανική Τιμή», η ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ σε «Λιανική Τιμή» και σε «Προτεινόμενη τιμή», η Β.Α.Τ. σε «Price to 

Consumer» και η CASSANDRA αναφερόταν σε «maximum retail price».  

Συνεπώς, η Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση, παρατήρησε ότι υπάρχει 

πλήρης διαφάνεια μεταξύ των εταιρειών σε ότι αφορά τις ισχύουσες (current) ή και 

μελλοντικές χονδρικές και τις λιανικές τιμές των προϊόντων τους και έχουν πλήρη 

γνώση σε σχέση με τις μελλοντικές μεταβολές και τις διακυμάνσεις των τιμών των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά. Η πλήρης διαφάνεια μεταξύ 

των εταιρειών σε ότι αφορά τις ισχύουσες ή και μελλοντικές χονδρικές και λιανικές τιμές 

των προϊόντων τους, δίδει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν πλήρη γνώση τόσο 

των μεταβολών και των διακυμάνσεων των τιμών των σχετικών προϊόντων όσο και την 

εισαγωγή νέων προϊόντων στην κυπριακή αγορά. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατά την 

προκαταρκτική της εκτίμηση παρατήρησε ότι οι τιμοκατάλογοι, παρόλο που εκδίδονται 

από τις εταιρείες εισαγωγής και αναγράφουν ότι αυτοί εκδίδονται για σκοπούς και μόνο 

ενημέρωσης των λιανοπωλητών, εντούτοις στην πράξη, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

εταιρειών, ήτοι οι COSMOS, FEREOS, B.A.T. και CASSANDRA, λαμβάνουν γνώση 

των τιμών του ανταγωνισμού.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση διαπίστωσε ότι οι 

εταιρείες υποστήριξαν ότι μέλημα τους ήταν να διατηρηθούν οι λιανικές τιμές των 
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προϊόντων σε χαμηλά επίπεδα και συνεπώς, το σημείο υπολογισμού των εταιρειών για 

το περιθώριο κέρδους των λιανοπωλητών ήταν οι προτεινόμενες (και αναγραφόμενες 

ως ανώτατες λιανικές τιμές) του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για στριφτά 

τσιγάρα. Συνεπώς, φαίνεται ότι η προτεινόμενη ή ανώτατη λιανική τιμή ουσιαστικά 

αποτελεί και για τις ίδιες τις εταιρείες σημείο αναφοράς για αυτό και επιθυμούν να 

λαμβάνουν γνώση για τις τιμές του ανταγωνισμού.  

Η Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση σημείωσε ότι οι πληροφορίες, που 

αφορούν τις τιμές πώλησης, που έχουν αποφασίσει οι εταιρείες να ακολουθήσουν στην 

αγορά και οι οποίες θεωρούνται εκ φύσεως από απόψεως ανταγωνισμού εμπιστευτικές 

και συλλέγονται από τις καταγγελλόμενες εταιρείες έχουν ως μόνο σκοπό την 

συνεκτίμησή τους κατά τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής τους, 

εξουδετερώνοντας την οποιαδήποτε ανασφάλεια ή/και αβεβαιότητα που υπάρχει σε 

σχέση με το πώς θα κινηθεί η αγορά και ειδικότερα ο ανταγωνισμός.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση έκρινε ότι η πρακτική της 

κοινολόγησης ενιαίου τιμοκαταλόγου σε όλους τους λιανοπωλητές, σε συνδυασμό με 

την απουσία πολιτικής και πρακτικής παραχώρησης εκπτώσεων στόχου από μέρους 

των εταιρειών εισαγωγής καπνού στους λιανοπωλητές, αφού στους τιμοκαταλόγους 

καθορίζονται και οι χονδρικές τιμές οι οποίες είναι οι ίδιες για όλους τους μεταπωλητές/ 

περιπτερούχους, εξαφανίζει κάθε αβεβαιότητα για το πώς θα λειτουργήσει ο 

ανταγωνισμός στην αγορά, στοιχεία που θα υποκινούσαν τους λιανοπωλητές να 

ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Συναφώς, η Επιτροπή έκρινε ότι από τη στιγμή που όλοι 

οι λιανοπωλητές που λειτουργούν και δρουν στην αγορά του σχετικού προϊόντος 

γνωρίζουν το μικτό περιθώριο κέρδους από την προτεινόμενη λιανική τιμή, δεν έχουν 

κίνητρο να ανταγωνιστούν στην λιανική τιμή και να μετακυλήσουν οφέλη στον 

καταναλωτή. Ως αποτέλεσμα μειώνεται και ο διασηματικός και ο ενδοσηματικός 

ανταγωνισμός αφού κανένας μεταπωλητής δεν έχει κίνητρο να ανταγωνιστεί. 

Η Επιτροπή κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 

της αγοράς του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή 

χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων στην Κύπρο, ήτοι τον μικρό αριθμό επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην αγορά, το πώς διαμορφώνονται τα μερίδια αγοράς των 

εταιρειών, την υψηλή συγκέντρωση στην αγορά, τον γενικά αρνητικό ρυθμό μεταβολής 

της ζήτησης για τον καπνό και για τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα καπνού, την 

ύπαρξη φραγμών εισόδου υπό την έννοια των εμπορικών επωνυμιών (brand name) 

που αντιπροσωπεύονται ήδη στην κυπριακή αγορά, την απουσία καινοτομιών, την 

αδυναμία των αγοραστών να ασκήσουν επιρροή έναντι των εταιρειών εισαγωγής, τη 

δυνατότητα των εταιρειών εισαγωγής για μεταβολή των τιμών τους χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος, έκρινε ότι η υπό διερεύνηση αγορά εμφανίζει αρκετά από τα χαρακτηριστικά 
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που ευνοούν την ανάπτυξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά. 

Η Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση έκρινε ότι στα δεδομένα αυτά 

προστίθεται και η τεχνητή διαφάνεια που προάγεται από τις ίδιες τις εταιρείες, οι οποίες 

από τη μια εκδίδουν λεπτομερείς τιμοκαταλόγους στους οποίους αναγράφουν τόσο τη 

χονδρική τιμή όσο και τη λιανική (ανώτατη / συνιστώμενη) τιμή πώλησης προς 

ενημέρωση των λιανοπωλητών και από την άλλη, ως έχει διαφανεί από την αιφνίδια 

έρευνα, οι εταιρείες FEREOS και COSMOS λαμβάνουν γνώση είτε μέσω των πλασιέ 

τους, είτε μέσω τρίτων είτε μέσω των πελατών τους είτε άλλως πως, διατηρώντας 

λεπτομερή αρχεία ως προς το ιστορικό των μεταβολών των χονδρικών και λιανικών 

τιμών (ανώτατη / συνιστώμενη) τιμή πώλησης.  

Συνεπώς, η Επιτροπή κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση έκρινε ότι, λόγω της 

ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς, δυνάμενης να περιορίσει αφεαυτής τον 

ανταγωνισμό, η ανταλλαγή εξατομικευμένων πληροφοριών με όποιο τρόπο και εάν 

γίνονται οι πληροφορίες γνωστές στους ανταγωνιστές, οι οποίες συνδυάζονται με 

εγκυκλίους/τιμοκαταλόγους προς τους πελάτες με τις προτεινόμενες ή ανώτατες 

λιανικές τιμές, αποτελεί παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου και του άρθρου 101 της 

ΣΛΕΕ. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση κατέληξε πως 

υφίσταται: 

(Α) πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου 

άρθρου 101(1) στοιχ. α΄ της ΣΛΕΕ από μέρους των εταιρειών προμήθειας 

λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών 

FEREOS, COSMOS, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, B.A.T., CASSANDRA για 

εναρμονισμένη πρακτική μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων 

χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρά ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και 

απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών που έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον 

άμεσο ή έμμεσο καθορισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους (mark up) των πελατών 

τους, με συνέπεια να περιορίζεται ο ενδοσηματικός και διασηματικός ανταγωνισμού 

στην σχετική αγορά λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή 

χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων στην Κύπρο. 

(Β) πιθανολογούμενη παράβαση του Άρθρου 3(1) (α) του Νόμου και του αντίστοιχου 

άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ. από μέρους των εταιρειών προμήθειας 

λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών FEREOS 

και COSMOS, για εναρμονισμένη πρακτική που συνίσταται στον έμμεσο ή άμεσο 

καθορισμό ίδιων χονδρικών τιμών και ίδιων λιανικών τιμών μεταπώλησης στην αγορά 
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λεπτοκομμένου καπνού για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων και δη στα προϊόντα 

Golden Virginia, Old Holborn, Drum, Camel Essential και Winston, στην Κύπρο μέσω 

της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και 

σιωπηρώς ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών με 

αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού σε μεγάλο μέρος της αγοράς αλλά και τον 

περιορισμό του ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού στην σχετική αγορά. 

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Σε συνέχεια της Έκθεσης Αιτιάσεων, όλες οι καταγγελλόμενες εταιρείες σε 

διαφορετικές ημερομηνίες υπέβαλαν δεσμεύσεις. Ακολούθησαν, διευκρινιστικά 

ερωτήματα από την Επιτροπή και προφορική διαδικασία συζήτησης με την Επιτροπή 

για τις προτεινόμενες δεσμεύσεις. Στις 10 Δεκεμβρίου 2019, προσήλθε στα γραφεία 

της Επιτροπής η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ με τους νομικούς της σύμβουλους. 

Ακολούθως, στις 11 Δεκεμβρίου 2019 προσήλθε στα γραφεία της Επιτροπής η 

εταιρεία CASSANDRA με τους νομικούς της σύμβουλους και στις 12 Δεκεμβρίου 2019, 

σε διαφορετικές ώρες, προσήλθαν οι εταιρείες FEREOS, COSMOS και B.A.T., με τους 

νομικούς τους συμβούλους. Με την ολοκλήρωση των υπό αφορά διαβουλεύσεων οι 

καταγγελλόμενες εταιρείες απέστειλαν είτε συμπληρωματικές θέσεις επί των 

δεσμεύσεών τους, είτε νέο κείμενο των δεσμεύσεων στις οποίες κατέγραψαν όλες τις 

αναληφθείσες δεσμεύσεις τους. Ειδικότερα, η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 

απέστειλε τις δεσμεύσεις της στις 20 Ιανουαρίου 2020 (με επιστολή ημερομηνίας 3 

Ιανουαρίου 2019), η εταιρεία B.A.T. στις 20 Ιανουαρίου 2020 και οι εταιρείες 

CASSANDRA, FEREOS και COSMOS στις 21 Ιανουαρίου 2020. 

6.1. ΒAT 

Η εταιρεία Β.Α.Τ. υπέβαλε τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία πωλούν στην Κυπριακή Δημοκρατία: 

« 

1. Τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που εμπορεύεται επί του παρόντος η 

Β.Α.Τ.(Cyprus) Ltd εντός της Κυπριακής αγοράς και στα οποία αφορά η 

«προτεινόμενη τιμή» είναι: 

(i) Cutters’ Choice 

(ii) Samson paper 

2. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν και όλα τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού τα 

οποία μελλοντικά μπορεί να εισάγει και διαθέτει στην αγορά η εταιρεία Β.Α.Τ 

(Cyprus) Ltd, πλην εκείνων των καπνικών προϊόντων των οποίων οι τιμές 

καθορίζονται από το Νόμο. 
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3. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

4. Οι εν λόγω δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε σχέση με όλους τους πελάτες στους 

οποίους ο διανομέας των προϊόντων της Β.Α.Τ (Cyprus) Ltd, Spedic Ltd, πωλεί τα 

προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού. 

5. {….} 

6. {….} 

7. Η Β.Α.Τ (Cyprus) Ltd δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ανταλλαγή εγγράφων στα 

οποία αναγράφονται πληροφορίες επί των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου 

καπνού με τους ανταγωνιστές της. Επίσης, η Β.Α.Τ (Cyprus) Ltd δεσμεύεται να μην 

ζητά να λάβει έγγραφα από τους ανταγωνιστές της στα οποία αναγράφονται 

πληροφορίες επί των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού τα οποία δεν 

έχουν καταστεί δημοσίως προσβάσιμα στο κοινό. 

8. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δεσμεύσεις Θα εφαρμοστούν με άμεση ισχύ αμέσως 

μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΠΑ {………...}. 

9. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις θα έχουν άμεση ισχύ και η Β.Α.Τ (Cyprus) Ltd 

αποδέχεται να γίνει και σχετική Ανακοίνωση σε καθημερινή εφημερίδα, αλλά 

εισηγούμεθα όπως το λεκτικό της Ανακοίνωσης συμφωνηθεί με την Επιτροπή σας. 

10. Η Β.Α.Τ (Cyprus) Ltd δεν φέρει ένσταση στο διορισμό εντολοδόχου για σκοπούς 

επίβλεψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις και ενημέρωση της Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισμού. Είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής Προστασίας 

Ανταγωνισμού να συζητήσουμε το όνομα του κατάλληλου υποψηφίου και τη 

διάρκεια του διορισμού του. 

11. Η B.A.T.(Cyprus) Ltd έχει ήδη σε ισχύ πλήρες πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις 

αρχές του ανταγωνισμού το οποίο εφαρμόζει συστηματικά για όλους του 

υπαλλήλους της και δηλώνει ότι δεσμεύεται να εντάξει στο πρόγραμμα αυτό και τον 

διανομέα της και/ή τους υπαλλήλους του ως προς τα θέματα που αφορούν οι 

παρούσες δεσμεύσεις. 

 

6.2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 

Η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ υπέβαλε τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με 

τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού τα οποία πωλούν στην Κυπριακή Δημοκρατία: 

«(α) {….}. 

(β) {….} 
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(γ) Η εταιρεία μας δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να μην προβαίνει σε καμία ανταλλαγή ή 

λήψη τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστών καθώς δεν ήταν ποτέ πρακτική που 

ακολουθούσαμε καθώς και ούτε να αποκαλύπτει η ίδια με δικές της πράξεις τους 

τιμοκαταλόγους ή τις χονδρικές τιμές των προϊόντων της σε άλλες ανταγωνιστικές 

εταιρείες. 

(δ) {….} 

(ε) {….} 

Επίσης, σε προγενέστερη επιστολή της ημερομηνίας 11/7/2019 δήλωσε ότι 

««προτίθεται να ορίσει ως εντολοδόχο το ελεγκτικό γραφείο PKF Accountatnts & 

Business Advisers.». 

 6.3. FEREOS 

Η εταιρεία FEREOS υπέβαλε τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία πωλούν στην Κυπριακή Δημοκρατία: 

  « 

(1) {….}. 

(2) {….}. 

(3) Οι πελάτες μας δεσμεύονται να αναλάβουν υποχρέωση όπως παραλείψουν την 

ανταλλαγή ή λήψη τιμοκαταλόγων ανταγωνιστών τους. 

(4) Θα εκδοθεί σχετική οδηγία προς τους υπαλλήλους σε σχέση με όλα τα πιο πάνω 

και ειδικότερα για την απαγόρευση διανομής, ανταλλαγής ή λήψης τιμοκαταλόγων 

των ανταγωνιστών των Πελατών μας. Ο κάθε υπάλληλος θα πρέπει να υπογράψει 

σχετική δήλωση ότι έλαβε γνώση των πιο πάνω {….}. 

(5) Σε σχέση με το θέμα διορισμού εντολοδόχου, και της εισήγησης της Επιτροπής για 

διορισμό των ελεγκτών της εταιρείας ως εντολοδόχων, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι οι ελεγκτές των Πελατών μας αδυνατούν να αναλάβουν τέτοια 

υποχρέωση καθότι θεωρούν ότι δεν εμπίπτει εντός των καθηκόντων τους και η 

ανάληψη τέτοιας υποχρέωσης προσκρούει με την άσκηση των καθηκόντων του ως 

ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό και για ικανοποίηση των αιτημάτων της Επιτροπής, 

εισηγούμαστε όπως δοθεί ένορκη δήλωση από το διευθυντή των Πελατών μας που 

να βεβαιώνει την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Η ως άνω δήλωση επειδή θα δίδεται 

ενόρκως έχει αυξημένη ισχύ από οποιαδήποτε άλλης μορφής δήλωσης από 

οποιοδήποτε ανεξάρτητο άτομο και θεωρούμε ότι ικανοποιεί τους σκοπούς για τους 

οποίους απαιτείται ο διορισμός εντολοδόχου. Είμαστε στη διάθεση σας για 

περαιτέρω συζήτηση του πιο πάνω θέματος. 

(6) Για την ολοκλήρωση και εφαρμογή των ως άνω δεσμεύσεων οι Πελάτες μας θα 

χρειαστούν γύρω στους δύο μήνες από την έκδοση της σχετικής απόφασης της 

ΕΠΑ.» 
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6.4. CASSANDRA 

Η εταιρεία CASSANDRA υπέβαλε τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία πωλούν στην Κυπριακή Δημοκρατία: 

« 

6. Η Εταιρεία προτείνει όπως αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις, οι οποίες κατά 

την θέση μας ανταποκρίνονται πλήρως στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά 

την προκαταρκτική της εκτίμηση βάσει της ΕΑ: 

6.1. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει προβεί και δεσμεύεται να μην προβεί, τώρα 

ή στο μέλλον, σε εναρμονισμένη πρακτική δια της εκ προθέσεως 

ανταλλαγής ευαίσθητων και/ή εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις 

τιμές των ανταγωνιστών της. 

6.2. Περαιτέρω, η Εταιρεία προτίθεται να αναλάβει τη δέσμευση να 

πληροφορήσει και γραπτώς το προσωπικό της ότι οι τιμές των προϊόντων 

της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των χονδρικών, ενδεικτικών ή/και 

προτεινόμενων λιανικών τιμών είναι εμπιστευτικές και/ή απόρρητες και πως 

θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή της 

διαρροής των πληροφοριών αυτών σε τρίτους. Περαιτέρω, η Εταιρεία 

προτίθεται να υπενθυμίσει στους υπάλληλους της ότι απαγορεύεται 

αυστηρά να λαμβάνουν έγγραφα άλλων εταιρειών τα οποία περιέχουν 

εμπιστευτικές ή/και εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Προς διασφάλιση 

των ανωτέρω στο πλαίσιο μια ειδικής διαδικασίας οι υπάλληλοι της 

Εταιρείας να υπογράψουν σχετική δήλωση ότι έχουν πληροφορηθεί και ότι 

θα ενεργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

6.3. {….} 

6.4. {….} 

6.5. Διευκρινίζεται σε αυτό το στάδιο ότι η προτεινόμενη δέσμευση θα 

συμπεριλαμβάνει επίσης όλα τα προϊόντα του λεπτοκομμένου καπνού, ο 

οποίος προορίζεται για στριφτά τσιγάρα τα οποία θα εισάγονται και θα 

διατίθενται στην αγορά μελλοντικά, επιπρόσθετα των προϊόντων 

λεπτοκομμένου καπνού που εμπορεύεται η Εταιρεία σε αυτή τη χρονική 

περίοδο. 

6.6. {….} 

6.7. {….}. 

6.8. {….} 

6.9. {….} 

6.10. {….} 

6.11. {….} 
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6.12. {….} 

6.13. {….} 

7. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να υλοποιήσει τις πιο πάνω 

προτεινόμενες δεσμεύσεις εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία κατά την οποία 

η Επιτροπή θα τις αποδεχτεί και/ή θα τις καταστήσει υποχρεωτικές και 

απορρίψει την καταγγελία εναντίον της Εταιρείας Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία 

είναι διατεθειμένη να διορίσει εντολοδόχο για σκοπούς επίβλεψης της 

συμμόρφωσης της με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις και την εν συνεχεία 

ενημέρωση της Επιτροπής περί τούτου. 

8. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία έχει ήδη καθορισμένες διαδικασίες και 

αρμόδια τμήματα νομικής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου, τα οποία είναι 

επιφορτισμένα με τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομικές και 

κανονιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

πηγάζουν από το Δίκαιο του Ανταγωνισμού. 

9. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι η προτεινόμενη δέσμευση αφορά ολόκληρη την 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για σκοπούς διασαφήνισης, 

διευκρινίζεται ότι αφορά την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όπου η 

κυβέρνηση ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (δηλαδή εξαιρούνται οι κατεχόμενες 

από την Τουρκία περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Εταιρεία 

δεν ασκεί καμία δραστηριότητα).» 

 

6.5. COSMOS 

Η εταιρεία COSMOS υπέβαλε τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία πωλούν στην Κυπριακή Δημοκρατία: 

« 

1. {….} 

2. {….} 

i. {….} 

ii. {….} 

iii. {….} 

iv. {….} 

{……………….….} 

 

1. {….} 

2. {….} 
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Οι Δεσμεύσεις θα έχουν άμεση εφαρμογή από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης από 

την Επιτροπή. 

Η Cosmos Trading Ltd δεν κρίνει αναγκαίο να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση 

αναφορικά με τις δεσμεύσεις, εκτός και αν αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με την 

απόφαση που θα εκδώσει η Επιτροπή. Η οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία με τους 

πελάτες της αναφορικά με τιμές θα γίνεται με τους όρους που αναφέρονται στην 

Δεύτερη Δέσμευση. 

Η Cosmos Trading Ltd δεν έχει σκοπό να διορίσει εντολοδόχο. Η επίβλεψη της 

συμμόρφωσης της θα γίνεται από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου κο. Γ.Π.. 

Όπως αναφέρεται στη Δεύτερη Δέσμευση η οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία με 

τους πελάτες της αναφορικά με τιμές θα γίνεται με επιστολή με τους όρους που 

αναφέρονται στην Δεύτερη Δέσμευση {…}..» 

Περαιτέρω, οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας COSMOS στην επιστολή τους 

ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2019, αναφέρουν ότι «Η εταιρεία Cosmos Trading Ltd δεν 

έχει μέχρι στιγμής σήμερα προβεί σε ανταλλαγή τιμοκαταλόγων ούτε έχει σκοπό να 

πράξει τούτο στο μέλλον. Συνεπώς δεν έχει ένσταση να προβεί σε δέσμευση ότι δεν θα 

προβεί σε τέτοια ανταλλαγή. Η Cosmos Trading Ltd επιφυλάσσει όμως το δικαίωμα της 

να παρακολουθεί την αγορά και τους ανταγωνιστές της.» 

7. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  

Η Επιτροπή αφού μελέτησε ενδελεχώς όλες τις ενώπιον της δεσμεύσεις, τα στοιχεία 

της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκονται καταχωρισμένα εντός του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και το σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 3/7/2017, 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 
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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 εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται 

στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης  (στο εξής «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 
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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 ΣΛΕΕ11: 

«Οι αναλήψεις δεσμεύσεων πρέπει να είναι σαφείς και εκτελούνται από αυτούς που τις 

αναλαμβάνουν (76).12 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.13 

Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή με την Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 

3/12/2018, είχε διατυπώσει συγκεκριμένες αιτιάσεις εναντίον των καταγγελλόμενων 

εταιρειών. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι η προκαταρκτική της εκτίμηση που διατυπώθηκε 

στις Εκθέσεις Αιτιάσεων εξέφραζε ανησυχίες σε σχέση με τη δράση των 

καταγγελλόμενων εταιρειών, παρόλα αυτή η δράση αυτών, ήτοι της έκδοσης των 

προαναφερόμενων τιμοκαταλόγων και καθορισμού ανώτατων λιανικών τιμών ή 

 
11 Βλέπε 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. 
12 Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή τους δεν πρέπει να εξαρτάται από τη βούληση ενός τρίτου ο οποίος δεν 
δεσμεύεται από τις αναλήψεις υποχρεώσεων. 
13 Απόφαση Alrosa 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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ενδεικτικών ή προτεινόμενων λιανικών τιμών  δεν αφορά παράβαση σκληρού πυρήνα 

(hardcore restrictions), ήτοι ύπαρξη μυστικού καρτέλ, εξού και προχώρησε να ακούσει 

τις εταιρείες αναφορικά με τις προτεινόμενες από πλευράς τους δεσμεύσεις. Με την 

ολοκλήρωση της εν λόγω συζήτησης με την Επιτροπή, οι εταιρείες υπέβαλαν είτε 

συμπληρωματικές θέσεις επί των εν λόγω δεσμεύσεών τους είτε κείμενο δεσμεύσεων 

όπου παρέθεσαν όλες τις αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, ως διατυπώθηκαν 

προγενέστερα στο Κεφάλαιο 6. 

Επίσης, η Επιτροπή επεσήμανε ότι στην προκείμενη περίπτωση υφίστανται λόγοι 

αποτελεσματικότητας για επιβολή απόφασης δεσμεύσεων. Ειδικότερα, ο τερματισμός 

της πρακτικής που οι καταγγελλόμενες εταιρείες ακολουθούσαν μέχρι πρότινος με την 

έκδοση τιμοκαταλόγων στους οποίους αναγραφόταν τόσο η χονδρική όσο και η λιανική 

τιμή έκαστου προϊόντος, η οποία δημιουργούσε τεχνική διαφάνεια στην αγορά και 

ευνοούσε την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών στην σχετική αγορά. Επίσης, ο 

τερματισμός της πρακτικής που ακολουθούσαν μέχρι πρότινος οι καταγγελλόμενες 

εταιρείες με τη συλλογή των υπό αναφορά τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστικών 

εταιρειών. Με τον τερματισμό αυτών των πρακτικών 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 των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων. 

8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση των αρχών της αναλογικότητας και του άρθρου 

25(1) του Νόμου, και αφού παρήλθε η προθεσμία των (21) είκοσι μία ημερολογιακών 

ημερών της κοινοποίησης των δεσμεύσεων προς τον καταγγέλλοντα Σύνδεσμο 

(ΣΥΚΑΔΕ) και δεδομένου ότι δεν απέστειλε σχόλια και/ή παρατηρήσεις επί των 

προτεινόμενων δεσμεύσεων, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις προτεινόμενες 

δεσμεύσεις από όλες τις εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T., καθώς με αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες 

της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων.  

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις εμπλεκόμενες στην παρούσα υπόθεση 

εταιρείες, συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Οι εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και 

B.A.T. αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μην προβαίνουν μεταξύ τους σε ανταλλαγή 

εγγράφων στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων 
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λεπτοκομμένου καπνού, καθώς ούτε να ζητούν ή να αποδέχονται να λαμβάνουν 

έγγραφα στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων 

λεπτοκομμένου καπνού των ανταγωνιστών τους που δεν έχουν καταστεί 

δημοσίως προσβάσιμα. 

2. Για σκοπούς διασφάλισης της δέσμευσης για τη μη ανταλλαγή ευαίσθητων και/ή 

εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις τιμές των ανταγωνιστικών 

προϊόντων, οι εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. δεσμεύτηκαν να τερματίσουν την έκδοση και 

κυκλοφορία τιμοκαταλόγων των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού στους 

οποίους να καταγράφονται οι χονδρικές τιμές. Οι  υπό αναφορά εμπλεκόμενες 

εταιρείες δεσμεύτηκαν  ότι οι πελάτες τους θα ενημερώνονται εξατομικευμένα με 

μέθοδο που θα επιλέξει η κάθε εταιρεία, ως αυτή κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή 

και καταγράφεται στην παρούσα απόφαση. Επί τούτου, στις επιστολές ή 

προσφορές προς τους πελάτες και στους τιμοκαταλόγους τους θα γίνεται ρητή 

αναφορά στην εμπιστευτική φύση του εγγράφου ώστε να μην γίνεται κυκλοφορία 

αυτών. 

3. Όσες εταιρείες θα συνεχίσουν να εκδίδουν και να κυκλοφορούν τιμοκατάλογο 

αναφορικά με τις προτεινόμενες λιανικές τιμές των προϊόντων λεπτοκομμένου 

καπνού, δεσμεύονται ότι σε αυτόν δεν θα συμπεριλαμβάνουν τις χονδρικές τιμές 

αναφορικά με τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού. Επίσης, οι εταιρείες 

δεσμεύονται να τροποποιήσουν τους τιμοκαταλόγους τους κατά τρόπο με τον 

οποίο να καθίσταται απόλυτα σαφές ότι οι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης 

για τα προϊόντα καπνού για στριφτά τσιγάρα δεν είναι υποχρεωτικές, ούτε 

δεσμευτικές αλλά μόνο προτεινόμενες ή/και ενδεικτικές και ότι ο εκάστοτε 

λιανοπωλητής είναι ελεύθερος να διαθέτει τον καπνό είτε σε χαμηλότερη είτε σε 

ανώτερη τιμή από την προτεινόμενη. 

4. Οι εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και 

B.A.T., για σκοπούς επίβλεψης τήρησης των δεσμεύσεων, θα διορίσουν, έκαστη, 

ανεξάρτητο πρόσωπο ή μέλος του Δ.Σ., το όνομα του οποίο θα κοινοποιήσουν 

στην Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης 

απόφασης. Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει σχετική έκθεση συνοδευόμενη 

από ένορκη δήλωση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, 

με την οποία να επιβεβαιώνει ότι οι εταιρείες κατά το προηγούμενο έτος 

ενήργησαν συμφώνως των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της 

παρούσας απόφασής. 
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Η Επιτροπή συστήνει στις εταιρείες FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών με την έκδοση 

σχετικής οδηγίας ή/και γραπτής πληροφόρησης προς τους υπαλλήλους τους σχετικά 

με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και ειδικότερα, για την απαγόρευση διανομής, 

ανταλλαγής ή λήψης τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστών τους. 

Οι υποβληθείσες δεσμεύσεις αφορούν υφιστάμενα και νέα προϊόντα λεπτοκομμένου 

καπνού που προορίζονται για στριφτά τσιγάρα και αφορούν όλη την επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Επιτροπή συνακόλουθα κρίνει ότι οι προτεινόμενες από έκαστη καταγγελλόμενη 

εταιρεία δεσμεύσεις είναι αναλογικές σε σχέση με τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί 

και δεν υπερβαίνουν προφανώς αυτό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των 

αντιρρήσεων της Επιτροπής. 

Συνεπώς, στην υπό κρίση υπόθεση, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ως προς τις 

ακόλουθες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από έκαστη εμπλεκόμενη εταιρεία, ήτοι 

FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T., και τις 

οποίες καταστεί σύμφωνα με το άρθρο 25(1) του Νόμου, δεσμευτικές. 

8.1. Β.A.T. 

Η εταιρεία Β.Α.Τ. αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με όλα τα 

προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων 

(στριφτών) τσιγάρων που η εταιρεία προμηθεύεται, ήτοι Cutters’ Choice και, Samson 

paper, καθώς και όλα τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού τα οποία μελλοντικά μπορεί 

να εισάγει και διαθέτει στην αγορά, πλην εκείνων των καπνικών προϊόντων των 

οποίων οι τιμές καθορίζονται από το Νόμο. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν όλη την 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθίστανται με την παρούσα απόφαση 

δεσμευτικές, ως κάτωθι: 

1. Οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε σχέση με όλους τους πελάτες στους οποίους ο 

διανομέας των προϊόντων της Β.Α.Τ., η εταιρεία Spedic Ltd, πωλεί τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού. 

2. {…}: 

(α) {…}, και 

(β) {…}. 

{…} 

3. {…}: 
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«{…}.» 

4. Η Β.Α.Τ. δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ανταλλαγή εγγράφων στα οποία 

αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού με 

τους ανταγωνιστές της, καθώς ούτε να ζητά ή να αποδέχονται να λάβει έγγραφα 

στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου 

καπνού, τα οποία δεν έχουν καταστεί δημοσίως προσβάσιμα. 

5. Η B.A.T. δεσμεύεται να εντάξει στο πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις αρχές του 

ανταγωνισμού τον διανομέα της Spedic Ltd και/ή τους υπαλλήλους του ως προς τα 

θέματα που αφορούν οι παρούσες δεσμεύσεις.  

6. {…}. 

7. Η B.A.T. δεσμεύεται να προβεί σε Ανακοίνωση σε καθημερινή εφημερίδα 

αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Το κείμενο της Ανακοίνωσης θα 

τύχει έγκρισης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή προς τούτο, αποφασίζει όπως εντός 

ενός (1) μηνός η εταιρεία της κοινοποιήσει προσχέδιο της Ανακοίνωσης για 

σκοπούς έγκρισης. 

Η Επιτροπή αποφασίζει όπως για σκοπούς επίβλεψης της συμμόρφωσης της B.A.T με 

τις δεσμεύσεις και την εν συνεχεία ενημέρωση της περί τούτου, η Β.Α.Τ., διορίσει 

εντολοδόχο το όνομα του οποίου θα κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.  

Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει σχετική έκθεση συνοδευόμενο από ένορκη 

δήλωση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, µε την οποία θα 

επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία Β.Α.Τ κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε συμφώνως 

των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της παρούσας απόφασης.   

8.2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ 

Η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις 

αναφορικά με όλα τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την 

κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων που η εταιρεία προμηθεύεται, καθώς 

και όλα τα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού τα οποία μελλοντικά μπορεί να εισάγει 

και διαθέτει στην αγορά, πλην εκείνων των καπνικών προϊόντων των οποίων οι τιμές 

καθορίζονται από το Νόμο. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν όλη την επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και καθίστανται με την παρούσα απόφαση δεσμευτικές, ως 

κάτωθι: 

1. {…} 

2. {…} 
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3. {…}: 

«{…}»  

4. {…} 

5. Αναφορικά με τη δέσμευση της εταιρείας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ να μην 

προβαίνει σε καμία ανταλλαγή ή λήψη τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστών, αλλά 

ούτε να αποκαλύπτει η ίδια με δικές της πράξεις τους τιμοκαταλόγους ή τις 

χονδρικές τιμές των προϊόντων της σε άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες, η Επιτροπή 

για σκοπούς αναλογικότητας και ισότητας των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν 

από τις εμπλεκόμενες επιχείρησης, αλλά και για σκοπούς πλήρης άρσης των 

ανησυχιών που διατυπώθηκαν προκαταρκτικά, ομόφωνα αποφασίζει όπως η υπό 

αναφορά δέσμευση διατυπωθεί ως ακολούθως: 

«Η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ανταλλαγή 

εγγράφων στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων 

λεπτοκομμένου καπνού με τους ανταγωνιστές της, καθώς ούτε να ζητά ή να 

αποδέχονται να λάβει έγγραφα στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών 

των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού τα οποία δεν έχουν καταστεί δημοσίως 

προσβάσιμα.» 

6. Η εταιρεία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ για σκοπούς επίβλεψης της συμμόρφωσης 

της με τις δεσμεύσεις και την εν συνεχεία ενημέρωση της Επιτροπής περί τούτου,  

δεσμεύεται να διορίσει ως εντολοδόχο το ελεγκτικό γραφείο PKF Accountants & 

Business Advisers.  

Αναφορικά με την προαναφερόμενη δέσμευση, η Επιτροπή αποφασίζει όπως το 

εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει σχετική έκθεση συνοδευόμενη από ένορκο δήλωση 

προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, µε την οποία θα 

επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε συμφώνως των 

δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της παρούσας απόφασης.   

  

8.3. FEREOS 

Η εταιρεία FEREOS αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με όλα τα 

προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων 

(στριφτών) τσιγάρων που η εταιρεία προμηθεύεται, καθώς και όλα τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία μελλοντικά μπορεί να εισάγει και διαθέτει στην 

αγορά, πλην εκείνων των καπνικών προϊόντων των οποίων οι τιμές καθορίζονται από 

το Νόμο. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και καθίστανται με την παρούσα απόφαση δεσμευτικές, ως κάτωθι:   
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1. Αναφορικά με την πρόταση της εταιρείας FEREOS να αναλάβει τη δέσμευση ότι 

θα παραλείψει την ανταλλαγή ή λήψη τιμοκαταλόγων ανταγωνιστών της, η 

Επιτροπή για σκοπούς αναλογικότητας και ισότητας των δεσμεύσεων που θα 

αναβληθούν από τις εμπλεκόμενες επιχείρησης, αλλά και για σκοπούς πλήρης 

άρσης των ανησυχιών που διατυπώθηκαν προκαταρκτικά, ομόφωνα αποφασίζει 

όπως η υπό αναφορά δέσμευση διατυπωθεί ως ακολούθως: 

«Η εταιρεία Fereos δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ανταλλαγή εγγράφων στα 

οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου 

καπνού με τους ανταγωνιστές της, καθώς ούτε να ζητά ή να αποδέχονται να λάβει 

έγγραφα στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία δεν έχουν καταστεί δημοσίως προσβάσιμα.» 

2. {…}. 

3. {…}  

4. Η FEREOS δεσμεύεται να εκδώσει οδηγία προς τους υπαλλήλους της σε σχέση 

με όλα τα πιο πάνω και ειδικότερα για την απαγόρευση διανομής, ανταλλαγής ή 

λήψης τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστών της FEREOS. Ο κάθε υπάλληλος θα 

υπογράψει σχετική δήλωση ότι έλαβε γνώση των πιο πάνω {………………….}. 

5. Αναφορικά με την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης των πιο πάνω δεσμεύσεων, 

επίβλεψης αυτών και ενημέρωσης της Επιτροπής, η Επιτροπή αφού εξέτασε τα 

όσα αναφέρθηκαν από την εταιρεία, ομόφωνα αποφασίζει πως το πρόσωπο το 

οποίο θα διοριστεί από την εταιρεία για σκοπούς ενημέρωσης της τήρησης των 

δεσμεύσεων, είναι ένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, 

εφόσον εκ της θέσεως του είναι άτομο το οποίο δεσμεύει την εταιρεία. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως η εταιρεία FEREOS κοινοποιήσει 

το όνομα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εντός τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.  

Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει έκθεση, η οποία θα συνοδεύεται από ένορκο 

δήλωση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, µε την οποία 

θα επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε συμφώνως 

των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της παρούσας απόφασης.   

 

8.4. CASSANDRA 

Η εταιρεία CASSANDRA αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με όλα τα 

προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων 

(στριφτών) τσιγάρων που η εταιρεία προμηθεύεται, καθώς και όλα τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία μελλοντικά μπορεί να εισάγει και διαθέτει στην 
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αγορά, πλην εκείνων των καπνικών προϊόντων των οποίων οι τιμές καθορίζονται από 

το Νόμο. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και καθίστανται με την παρούσα απόφαση δεσμευτικές, ως κάτωθι:   

1. Αναφορικά με την πρόταση της εταιρείας CASSANDRA να προσθέσει στη 

δέσμευση της την φράση «[..] να μην προβεί, τώρα ή στο μέλλον, σε 

εναρμονισμένη πρακτική δια της εκ προθέσεως ανταλλαγής ευαίσθητων και/ή 

εμπιστευτικών πληροφοριών όσον αφορά τις τιμές των ανταγωνιστών της», η 

Επιτροπή επισημαίνει πως κατά την ενωσιακή νομολογία για να 

στοιχειοθετηθεί εναρμονισμένη πρακτική, δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί, ότι 

μια επιχείρηση ανέλαβε επισήμως δέσμευση έναντι ενός ή περισσότερων 

άλλων να υιοθετήσει την συγκεκριμένη μεμπτή συμπεριφορά ή ότι οι 

ανταγωνιστές καθόρισαν από κοινού τη μελλοντική τους συμπεριφορά στην 

αγορά. Αρκεί, ότι μια επιχείρηση αποκαλύπτει τις μελλοντικές της προθέσεις ή 

τη συμπεριφορά της στην αγορά σε ανταγωνιστή, όταν ο τελευταίος το ζητά ή 

τουλάχιστον το αποδέχεται.14 Ακόμα και αν οι συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι δεν 

λήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής τους πολιτικής, για τη 

θεμελίωση εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των επιχειρήσεων αρκεί η 

απόδειξη της «ανταλλαγής» (αποστολή και λήψη αυτών) και ο σκοπός 

επίτευξης αποτελέσματος, που θίγει τον ανταγωνισμό15. Περαιτέρω, με βάση 

ισχύουσα νομολογία είναι αδιάφορο το κατά πόσο είχε ή όχι συνείδηση του 

άδικου χαρακτήρα της πράξης της ή αν είχε λάβει νομική συμβουλή προς την 

αντίθεση κατεύθυνση.16 Συνακόλουθα, η μη εκ προθέσεως παράβαση του 

Νόμου δεν αποτελεί υπεράσπιση ή δικαιολογία για παράβαση του δικαίου του 

ανταγωνισμού. Αντιθέτως, ως υπογραμμίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

«οι παραβάσεις που τελούνται εξ αμελείας δεν είναι, από απόψεως 

ανταγωνισμού), λιγότερο σοβαρές από τις παραβάσεις που τελούνται εκ 

προθέσεως»17.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή καθοδηγούμενη από την ενωσιακή νομολογία και 

για σκοπούς αναλογικότητας και ισότητας των δεσμεύσεων που θα 

αναληφθούν από τις εμπλεκόμενες επιχείρησης, αλλά και για σκοπούς πλήρης 

 
14 Υπόθεση Τ-9/99 παρ.211-213, Τ-1/89 παρ.101-103, 113-115 και 121-123, Τ-25/95 κ.λπ. παρ. 19-22 
(περίληψης) και 1852, 1855, 1865, 3150. 
15 Βλ. Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αριθμός. 369/V/2007 ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2007. 
16 Βλ. Yπόθεση 19/77, Miller International Schallplatten GmbH κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, [1978] Ελληνική ειδική έκδοση 1978 00047, σελ. 131, σκ. 18. Υπόθεση Τ-150/89, G. B. 
Martinelli κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1995] Συλλ 1995, ΙΙ-1165, σκ. 36. Υπόθεση C-
333/94 P, Tetra Pak v. Commission [1996] ECR I-5951, σκ. 17-18. 
17 C-137/95 Ρ, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid κ.λπ., 
σκέψη 55 
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άρσης των ανησυχιών που διατυπώθηκαν προκαταρκτικά, αποφασίζει 

ομόφωνα όπως η υπό αναφορά δέσμευση διατυπωθεί ως ακολούθως: 

«Η εταιρεία Cassandra δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ανταλλαγή εγγράφων στα 

οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων λεπτοκομμένου 

καπνού με τους ανταγωνιστές της, καθώς ούτε να ζητά ή να αποδέχονται να λάβει 

έγγραφα στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία δεν έχουν καταστεί δημοσίως προσβάσιμα.» 

2. Η εταιρεία CASSANDRA δεσμεύεται να πληροφορήσει και γραπτώς το 

προσωπικό της ότι οι τιμές των προϊόντων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων 

των χονδρικών, ενδεικτικών ή/και προτεινόμενων λιανικών τιμών είναι 

εμπιστευτικές και/ή απόρρητες και πως θα πρέπει να λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή της διαρροής των πληροφοριών αυτών σε 

τρίτους. Περαιτέρω, η εταιρεία CASSANDRA δεσμεύεται να τονίσει στους 

υπάλληλους της ότι απαγορεύεται αυστηρά να λαμβάνουν έγγραφα άλλων 

εταιρειών τα οποία περιέχουν εμπιστευτικές ή/και εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες. Προς διασφάλιση των ανωτέρω στο πλαίσιο μια ειδικής 

διαδικασίας οι υπάλληλοι της θα α υπογράψουν σχετική δήλωση ότι έχουν 

πληροφορηθεί σχετικά και ότι θα ενεργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

3. {…}.18 

4. {…} 

{…}: 

«{…}». 

5. {…}. 

6. Η εταιρεία CASSANDRA για σκοπούς επίβλεψης της συμμόρφωσης της με τις 

δεσμεύσεις και την εν συνεχεία ενημέρωση της Επιτροπής περί τούτου 

δεσμεύεται να διορίσει εντολοδόχο. Συνακόλουθα, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει όπως η εταιρεία κοινοποιήσει στην Επιτροπή το όνομα του 

εντολοδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας 

απόφασης. 

Το εν λόγω πρόσωπο θα υποβάλλει σχετική έκθεση, συνοδευόμενη από 

ένορκο δήλωση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, 

µε την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος 

ενήργησε συμφώνως των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της 

 

18 {…} 
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παρούσας απόφασης.   

8.5. COSMOS 

Η εταιρεία COSMOS αναλαμβάνει τις ακόλουθες δεσμεύσεις αναφορικά με όλα τα 

προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων 

(στριφτών) τσιγάρων που η εταιρεία προμηθεύεται, καθώς και όλα τα προϊόντα 

λεπτοκομμένου καπνού τα οποία μελλοντικά μπορεί να εισάγει και διαθέτει στην 

αγορά, πλην εκείνων των καπνικών προϊόντων των οποίων οι τιμές καθορίζονται από 

το Νόμο. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και καθίστανται με την παρούσα απόφαση δεσμευτικές, ως κάτωθι: 

1. {…}: 

«{…}.», 

{…}  

{…}: 

{…}.19  

2. {…}: 

I. {…}. 

II. {…}. 

III. {…}. 

IV. {…}. 
 

3. {…}. 

4. Αναφορικά με τη δέσμευση της εταιρείας COSMOS TRADING LTD να μην 

προβεί σε ανταλλαγή τιμοκαταλόγων των προϊόντων της έμμεσα ή άμεσα με 

τους ανταγωνιστές της και την επιφύλαξη της να παρακολουθεί την αγορά και 

τους ανταγωνιστές της, η Επιτροπή για σκοπούς αναλογικότητας και ισότητας 

των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν από τις εμπλεκόμενες επιχείρησης, αλλά 

και για σκοπούς πλήρης άρσης των ανησυχιών που διατυπώθηκαν 

προκαταρκτικά, ομόφωνα αποφασίζει όπως η υπό αναφορά δέσμευση 

διατυπωθεί ως ακολούθως: 

«Η εταιρεία Cosmos Trading Ltd δεσμεύεται να μην προβαίνει σε ανταλλαγή 

εγγράφων στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών των προϊόντων 

λεπτοκομμένου καπνού με τους ανταγωνιστές της, καθώς ούτε να ζητά ή να 

αποδέχονται να λάβει έγγραφα στα οποία αναγράφονται πληροφορίες των τιμών 

 
19 {…}. 
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των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού τα οποία δεν έχουν καταστεί δημοσίως 

προσβάσιμα.» 

5. Η εταιρεία  COSMOS TRADING LTD για σκοπούς επίβλεψης της 

συμμόρφωσης της με τις δεσμεύσεις και την εν συνεχεία ενημέρωση της 

Επιτροπής περί τούτου, δεσμεύεται να διορίσει το μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου κ. Γ.Π ως το πρόσωπο που θα ενημερώνει την Επιτροπή. 

 

Αναφορικά με την ανάγκη διασφάλισης της τήρησης των πιο πάνω δεσμεύσεων, 

επίβλεψης αυτών και ενημέρωσης της Επιτροπής, η Επιτροπή αφού εξέτασε τα όσα 

αναφέρθηκαν από την εταιρεία, ομόφωνα αποφασίζει πως το πρόσωπο το οποίο θα 

διοριστεί από την εταιρεία για σκοπούς ενημέρωσης της τήρησης των δεσμεύσεων, 

είναι ένας εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ήτοι ο κύριος Γ.Π, 

εφόσον εκ της θέσεως του είναι άτομο το οποίο δεσμεύει την εταιρεία. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει όπως ο κύριος Γ.Π υποβάλλει προς την Επιτροπή 

σχετική έκθεση η οποία θα συνοδεύεται από ένορκο δήλωση εντός του πρώτου 

τριµήνου κάθε έτους, µε την οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία κατά το 

προηγούμενο έτος ενήργησε συμφώνως των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει 

της παρούσας απόφασης.   

Η Επιτροπή, αντιλαμβανόμενη πως θα χρειαστεί χρόνος για την υλοποίηση των 

επιβαλλόμενων δεσμεύσεων, ομόφωνα αποφασίζει όπως όλες οι εμπλεκόμενες 

εταιρείες εφαρμόσουν αυτές εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της 

απόφασης. Όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες άμα την εφαρμογή των δεσμεύσεων 

πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως περί τούτου την Επιτροπή. 

Η δέσμευση των εταιρειών FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. για υποβολή «σχετικής έκθεσης η οποία θα συνοδεύεται από 

ένορκο δήλωση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, µε την 

οποία θα επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία κατά το προηγούμενο έτος ενήργησε συμφώνως 

των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν δυνάμει της παρούσας απόφασης»,  ισχύει για 

πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι και το έτος 2025. 

Τέλος, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη σύστασή της όπως οι εταιρείες FEREOS, 

COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T., εφαρμόσουν 

εσωτερικές διαδικασίες με την έκδοση σχετικής οδηγίας ή/και γραπτής πληροφόρησης 

προς τους υπαλλήλους τους σχετικά με τις αναληφθείσες δεσμεύσεις και ειδικότερα, 

την απαγόρευση διανομής, ανταλλαγής ή λήψης τιμοκαταλόγων των ανταγωνιστών 

τους. 
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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 ότι η παρούσα απόφασή της αφορά αποκλειστικά και μόνο την 

κρινόμενη υπόθεση.  

Η Επιτροπή επισημαίνει πως σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης των 

καταγγελλόμενων εταιρειών FEREOS, COSMOS, CASSANDRA, ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ και B.A.T. να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που πρότειναν να 

αναλάβουν, και οι οποίες κατέστησαν δεσμευτικές δυνάμει της παρούσας απόφασης, 

δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα τοις εκατόν (10%) του κύκλου 

εργασιών τους, 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–  

(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. 
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