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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Η παρούσα Έκθεση δραστηριοτήτων καταρτίζεται και υποβάλλεται από την Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 48 των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.
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Χωρίς αμφιβολία το έτος 2020 ήταν έτος πρωτοφανών αλλαγών και μεγάλων ανατροπών που επέβαλε 
αλλαγή στις συνθήκες εργασίας. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει τις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του SARS-CoV-2 και να εξεύρει λύσεις για να συνεχίσει 
το έργο της εν μέσω αυτής. 

Για να διασφαλίσει την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, η Επιτροπή συνεργάστηκε με το 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με σκοπό την Εισαγωγή του Συστή-
ματος Αυτοματοποίησης γραφείου, e-OASIS και πέτυχε σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο την έναρξη 
διεκπεραίωσης των εργασιών της, ως διοικητικό όργανο, στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, 
για τους ίδιους σκοπούς και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία και τις υποδομές αλλά και το 
προσωπικό της, έγινε κατορθωτή η εισαγωγή και του προγράμματος η-συνεργασία που διευκόλυνε 
τις εργασίες της Επιτροπής.

Προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες, με συλλογική προσπάθεια και με τη στήριξη της Υπηρεσίας 
της, η Επιτροπή πραγματοποίησε συνολικά ενενήντα οκτώ (98) συνεδρίες και ασχολήθηκε με σωρεία 
θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, αυτεπάγγελτες έρευνες αλλά 
και αυξημένο αριθμό νέων κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων. Εξέδωσε συνολικά πενήντα πέντε (55) 
Αποφάσεις που αφορούσαν την εφαρμογή των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων 2008 
και 2014 και του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014. Επέβαλε διοικητικά 
πρόστιμα συνολικού ύψους €1.630.168,67 σε υποθέσεις που αφορούσαν τη διαχείριση και την 
εκμετάλλευση αερολιμένα και τις υπηρεσίες στάθμευσης σε σχέση με αυτό, τη λιανική συνδρομητική 
τηλεόραση και τη λιανική αγορά ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και παραβάσεις του 
νόμου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Ακόμα, κατά το 2020 κοινοποίησε Εκθέσεις Αιτιάσεων 
στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούσαν την αγορά σοκολατούχου/αρωματισμένου γάλακτος και 
γάλακτος χωρίς λακτόζη, καθώς και την αγορά της λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών μέσω των φαρμακείων. 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας εξέδωσε επίσης, δύο Αποφάσεις 
αποδοχής δεσμεύσεων. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε δεσμεύσεις που υπέβαλε ο Παγκύπριος 
Φαρμακευτικός Σύλλογος οι οποίες εστιάζονταν στις αποφάσεις του στη βάση των Κανονισμών 

Χαιρετισμός της 
Προέδρου της 
Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού
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18, 19, 23 και 12 της Κ.Δ.Π.180/74 και αφορούσαν ουσιαστικά παραμέτρους καθορισμού τιμών 
των φαρμακευτικών προϊόντων. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την αποδοχή δεσμεύσεων που 
υποβλήθηκαν από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά λεπτοκομμένου καπνού 
που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων που εστιάζονταν στην έκδοση 
τιμοκαταλόγων των προϊόντων του. Η αποδοχή δεσμεύσεων από μέρους της Επιτροπής, κατόπιν 
πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέτρο 
αφενός για την παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων και αφετέρου την ταχεία διεκπεραίωση 
υποθέσεων, που αποβαίνει προς όφελος των εμπλεκόμενων μερών και των καταναλωτών.

Η Επιτροπή, προσαρμοζόμενη στις δυσκολίες και τα εμπόδια που προέκυψαν το 2020, προχώρησε  
στην ενδυνάμωση των συνεργασιών της με αρμόδιες αρχές και της συνεργασίας της μέσω του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου του 
ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν έναν εξαιρετικά 
σημαντικό τομέα της οικονομίας του τόπου και ότι η νόθευση των διαγωνισμών είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβής αφού πλήττει το δημόσιο αίσθημα εμπιστοσύνης στην ανταγωνιστική διαδικασία και 
γενικότερα υπονομεύει τα οφέλη του ανταγωνισμού, προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με σκοπό την εδραίωση της συνεργασίας των 
δυο θεσμών για την αποτελεσματική αποτροπή και ανίχνευση της νόθευσης των δημοσίων συμβάσεων 
από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις /οικονομικούς φορείς. 

Παράλληλα, κατά το 2020 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού, στο οποίο μετέχει και η Επιτροπή, 
αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της 
εξάπλωσης του SARS-CoV-2 που προκαλεί την COVID-19, προέβη σε Κοινή Ανακοίνωση αναφορικά με 
την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης που επέφερε η πανδημία. 
Με την εν λόγω ανακοίνωση το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δήλωσε ότι δεν θα επέμβει ενάντια 
σε αναγκαία και προσωρινά μέτρα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή προς τον σκοπό της αποφυγής 
δημιουργίας ελλείψεων στις προμήθειες, πλην όμως τόνισε πως δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα 
εναντίον εταιρειών οι οποίες ενδεχόμενα να εκμεταλλευτούν την παρούσα κατάσταση είτε με τη 
δημιουργία καρτέλ, είτε καταχρώμενες τη δεσπόζουσα θέση τους. Με αυτό τον τρόπο σημειώθηκε 
πως διασφαλίζεται η εξισορρόπηση των αναγκών χωρίς όμως να επιτρέπεται η εκμετάλλευση της 
κατάστασης κατά παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή επίσης ολοκλήρωσε το Προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021» και το Προσχέδιο Κανονισμών που τιτλοφορούνται «Οι περί 
Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση 
του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) 
Κανονισμοί του 2021» και προέβη σε δημόσια διαβούλευση. Οι σχετικές τροποποιήσεις κρίθηκαν 
απαραίτητες για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού 
των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικά τους κανόνες και για τη διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στο εθνικό δίκαιο, καθώς και για αποτελεσματικότερη 
και αποδοτικότερη εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών. Η Επιτροπή αφού μελέτησε τις θέσεις όλων 
των ενδιαφερομένων προχώρησε στην τελική διαμόρφωση των προσχεδίων και προέβη στις δέουσες 
ενέργειες για συνέχιση των διαδικασιών για νομοτεχνικό έλεγχο και προώθησή τους στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων.

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν παράλειψή μου να μην σημειώσω με ευχαρίστηση πως κατά το τρίτο 
τετράμηνο του 2020 κατέστη εφικτή η διεξαγωγή εξετάσεων για πλήρωση των κενών μόνιμων  
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θέσεων Λειτουργού Υπηρεσίας της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, ο στόχος για ενδυνάμωσή της σε 
ανθρώπινο δυναμικό κατέστη εγγύτερος.

Αμετάθετος στόχος της Επιτροπής, είναι η συνέχιση της προσπάθειας για ικανοποίηση του δημοσίου 
συμφέροντος. Οδηγός και πυξίδα για τη δράση των μελών της είναι η αμερόληπτη άσκηση των 
καθηκόντων της, βασιζόμενη στη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
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1.1 Αποστολή

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (η «Επιτροπή») είναι σύμφωνα με τους περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος»), το ανεξάρτητο θεσμοθετημένο 
όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση ενός υγιούς 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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

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

Ειδικότερα, οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014, σε συνάρτηση με τον 
περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014, θέτουν το πλαίσιο των κανόνων 
και αρχών που έχουν ως στόχο τη διατήρηση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην κυπριακή 
αγορά. 

Η Επιτροπή, λόγω της καθοριστικής σημασίας που έχει η ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
στην ανοικτή οικονομία, περιβάλλεται με εκτεταμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε να μεριμνά 
για την τήρηση των κανόνων και των αρχών του ανταγωνισμού σε μια ελεύθερη οικονομία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Κεφάλαιο 1
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Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

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

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

• Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζεται η 
 άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι τηρούνται οι αρχές λειτουργίας μιας ανταγωνιστι- 
 κής αγοράς. 

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

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

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών 
με Κάρτες Νόμου αρ. 75(Ι)/2018, η Επιτροπή είναι η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
των Άρθρων 6, 8 , 9, 10(1) έως (3), 11 και 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές 
προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες.

Ο εν λόγω Κανονισμός ρυθμίζει τα ανώτατα όρια των διατραπεζικών προμηθειών, αυξάνει τη διαφάνεια 
επί των προμηθειών, επιτρέποντας στους εμπόρους να γνωρίζουν το επίπεδο των προμηθειών που 
καταβάλλουν όταν δέχονται κάρτες και ενισχύει τον ανταγωνισμό παρέχοντας στους καταναλωτές 
περισσότερες και καλύτερες επιλογές μεταξύ διαφορετικών τύπων καρτών πληρωμών και παρόχων 
υπηρεσιών

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι η Αρμόδια Αρχή για τα ακόλουθα άρθρα:

• Άρθρο 6. Αδειοδότηση και απαγόρευση εδαφικού περιορισμού

• Άρθρο 8. Κάρτες πληρωμών με περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα και επιλογή εμπορικού 
 σήματος ή πληρωμής ή εφαρμογής πληρωμών

• Άρθρο 9. Μη μείξη (διαχωρισμός πληροφοριών σχετικά με το ύψος των επιβαρύνσεων των εμπόρων)

• Άρθρο 10(1) έως (3). Κανόνας υποχρεωτικής αποδοχής όλων των καρτών

• Άρθρο 11. Κανόνες καθοδήγησης

• Άρθρο 12. Ενημέρωση του δικαιούχου πληρωμής σχετικά με μεμονωμένες πράξεις πληρωμής με 
 κάρτα.
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1.2 Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2020

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ήταν:

• Στις 23 Μαρτίου 2020, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού εξέδωσε Κοινή Ανακοίνωση αναφορικά 
 με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης που επέφερε η πανδη- 
 μία SARS-CoV-2, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που έχουν δημιουργηθεί 
 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

• Στις 28 Απριλίου 2020, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στη βάση του άρθρου 25(1) του 
 Νόμου αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις εταιρείες 
 FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, CASSANDRA TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 
 και B.A.T. (Cyprus) Ltd, καθώς μ' αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της, οι οποίες είχαν 
 διατυπωθεί στη Έκθεση Αιτιάσεων που απέστειλε στις εν λόγω εταιρείες στις 3/12/2018.

• Στις 11 Μαΐου 2020, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
 από τις 11/05/2020 μέχρι τις 12/06/2020, το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Ο περί 
 της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 2021», καθώς και το προσχέδιο Κανονισμών που 
 τιτλοφορούνται «Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση 
 Συμπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα 
 Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2021».

• Στις 30 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού στη βάση του άρθρου 25(1) του 
 Νόμου αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που υπέβαλε ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός 
 Σύλλογος κατόπιν των αιτιάσεων που διατυπώθηκαν εναντίον του αναφορικά με ενδεχόμενες 
 παραβάσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.

• Στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, διεξήχθη η γραπτή εξέταση για πλήρωση εννέα (9) κενών μόνιμων θέσεων 
 Λειτουργού της Υπηρεσίας της ΕΠΑ. 

• Στις 9 Οκτωβρίου 2020, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου 
 της Δημοκρατίας ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) και της Επιτροπής Προστασίας 
 του Ανταγωνισμού, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας. 

• Στις 7 Δεκεμβρίου 2020, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού προχώρησε  
 στην εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Αυτοματοποίησης γραφείου, e-OASIS και του 
 προγράμματος η-συνεργασία.

• Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή έκρινε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2022, οπόταν το λιμάνι 
 Λάρνακας θα λειτουργεί υπό τον νέο διαχειριστή, ήτοι την εταιρεία ΚΙΤΙΟΝ, θα αλλάξουν οι συνθήκες 
 ανταγωνισμού μεταξύ των λιμανιών Λάρνακας και Λεμεσού και λαμβανομένου υπόψη, ότι οι πρόνοιες 
 του Νόμου 158(Ι)/1999 ικανοποιούνται και επαρκούν ώστε η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της 
 ευχέρεια, να ανακαλέσει τις δεσμεύσεις Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης με αρ.29/2016, απαλλάσσοντας 
 την DPWL από την υποχρέωση εφαρμογής αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως οι εν λόγω 
 δεσμεύσεις αρθούν την 01/01/2022.
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2.1 Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

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

Α. Πρόεδρος

Πρόεδρος της Επιτροπής, κατά το 2020, διετέλεσε η κα Λουκία Χριστοδούλου, η οποία διορίστηκε 
µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ημερομηνίας 24/04/2018, για περίοδο πέντε ετών, από τις 
24/04/2018 μέχρι τις 23/04/2023.

Β. Μέλη

Κατά τη διάρκεια του 2020, ως Μέλη της Επιτροπής διετέλεσαν ο κ. Ανδρέας Καρύδης, ο κ. Άριστος 
Αριστείδου Παλούζας, ο κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης και ο κ. Παναγιώτης Ουστάς.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο 2
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2.2 Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

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

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

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

Η Υπηρεσία, κατά το 2020, απαρτιζόταν από τη Διευθύντρια, τέσσερις (4) Ανώτερες Λειτουργούς, 
τέσσερις (4) Λειτουργούς Α', επτά (7) Λειτουργούς και έναν (1) Λειτουργό Ελέγχου Συνεργατικών 
Εταιρειών. Ως εκ τούτου, το 2020, το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής ανερχόταν σε δεκαεπτά (17) άτομα. 

Πέραν του πιο πάνω προσωπικού, η Υπηρεσία υποβοηθείται από το Γραμματειακό και Βοηθητικό 
προσωπικό, που περί το τέλος του 2020 αποτελείτο από μία Γραμματειακό Λειτουργό, έξι (6) 
Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς, και τέσσερις (4) ωρομίσθιους (2 αχθοφόροι/κλητήρες και 2 
καθαρίστριες).

Κατά τη διάρκεια του 2020, μέσω διαδικασιών για ειδικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, προσέφεραν 
επίσης τις υπηρεσίες τους στην Επιτροπή δύο (2) νομικοί σύμβουλοι.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σημειώσεις: Στην Υπηρεσία εργάζεται ένας (1) Έκτακτος Λειτουργός (Κλ. Α8) έναντι πρόσθετων αναγκών.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
A15 (i)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A13 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A13 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'
A11 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'
A11 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'
A11 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A13 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A13 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'
A11 (ii)

(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Α'
A11 (ii)

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11

(ΣΥΜΠΛ. ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
A8, A10, A11
(ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ)
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Από την 1ην Οκτωβρίου 2010, στη θέση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού υπηρετεί η κα Χριστιάνα Σιδέρη.

Τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού και του γραμματειακού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά το 2020, ήταν τα εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός 
(αποχώρησε με απόσπαση το δεύτερο εξάμηνο του 2020)

2 Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου Ανώτερη Λειτουργός

3 Μαρία Μιχαήλ Ανώτερη Λειτουργός

4 Τζώρτζια Καστάνου Καραπατάκη Ανώτερη Λειτουργός

5 Παναγιώτης Θωμά Λειτουργός Α'

6 Σταυρούλα Ττόφα Λειτουργός Α'

7 Θεοδώρα Βαρνάβα Λειτουργός Α'

8 Χριστόφορος Πελεκάνος Λειτουργός Α'

9 Αγγελική Μαδιανού Λειτουργός

10 Αντωνία Αριστοδήμου Λειτουργός

11 Αναστάζια Πετρίδου Λειτουργός

12 Αντωνία Λεπτού Λειτουργός

13 Ελευθερία Τούρβα Λειτουργός

14 Κώστας Καραθύμιος Λειτουργός

15 Μαρία Τριανταφυλλίδου Λειτουργός

16 Πέτρος Στυλιανάκης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Μαρία Κωνσταντίνου Γραμματειακός Λειτουργός

2 Ευδοκία Χριστοδούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

3 Έλενα Χειμάρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

4 Χρυστάλλα Πασχαλίδου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

5 Μαρία Αγαπίου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

6 Άντρη Ευθυβούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

7 Θεοδώρα Πέτρου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

8 Κωνσταντίνος Καουράνης Αχθοφόρος / Κλητήρας

9 Δέσπω Κουλουμπρή Αχθοφόρος / Κλητήρας

10 Μαρίνα Δημητρίου Υπεύθυνη καθαριότητας

11 Όλγα Ανδρέου Υπεύθυνη καθαριότητας
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3.1 Ανασκόπηση των Αποφάσεων της Επιτροπής

Η Επιτροπή, κατά το υπό επισκόπηση έτος 2020, πραγματοποίησε ενενήντα οκτώ (98) συνεδρίες 
και ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, 
αυτεπάγγελτες έρευνες και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του υπό 
ανασκόπηση έτους, εξέδωσε συνολικά πενήντα πέντε (55) αποφάσεις.

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

Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 2

Μη στοιχειοθετηθείσες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 7

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

2

Αποδοχή Δεσμεύσεων στη βάση του άρθρου 25 του Νόμου 2

Αξιολόγηση/έλεγχος κοινοποιηθέντων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 40

Παράβαση του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 1

Τροποποίηση Δεσμεύσεων που αναλήφθησαν στο πλαίσιο ελέγχου 
συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων

1

Σύνολο 55

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κεφάλαιο 3
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Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2020, εξέδωσε δύο (2) καταδικαστικές αποφάσεις με τις οποίες 
ομόφωνα διαπίστωσε παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και επέβαλε 
διοικητικά πρόστιμα. Οι καταδικαστικές αποφάσεις αφορούσαν παραβάσεις παρακώλυσης και/ή 
περιορισμού και/ή νόθευσης του ανταγωνισμού και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, στην αγορά 
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (ΔΑΛ) και 
κατ' επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ και στην αγορά λιανικής 
συνδρομητικής τηλεόρασης και λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, κατά παράβαση του 
άρθρου 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. Επίσης, η Επίτροπή, 
κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, εξέδωσε μία (1) καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 
11(1) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 και επέβαλε διοικητικό 
πρόστιμο. Το σύνολο των διοικητικών προστίμων που επιβληθήκαν κατά το υπό ανασκόπηση έτος 
ανήλθε σε €1.615.168,97. 

Επίσης, η Επιτροπή, σε μία (1) περίπτωση, αποφάσισε να τερματίσει και να μην εξετάσει/αποδεχθεί την 
καταγγελία στη βάση του Άρθρου 35 του Νόμου, λόγω μη προσκόμισης ικανοποιητικών πληροφοριών, 
σε μία (1) περίπτωση, κατέληξε ότι δεν δύναται να αξιολογήσει τους υποβληθέντες ισχυρισμούς στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου ή του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ, καθώς εκπίπτουν των 
αρμοδιοτήτων της και σε μία (1) περίπτωση αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται η πρώτη προϋπόθεση 
του άρθρου 6 του Νόμου, ήτοι η δεσπόζουσα θέση της καταγγελλόμενης στη σχετική αγορά και, 
κατά συνέπεια, η εξέταση της δεύτερης προϋπόθεσης του άρθρου 6 του Νόμου, ήτοι η καταχρηστική 
εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, παρέλκει. 

Η Επιτροπή, σε επτά (7) περιπτώσεις, ομόφωνα αποφάσισε ότι δεν υπάρχει παράβαση των προνοιών 
των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. 

Τέλος, η Επιτροπή, σε δύο (2) περιπτώσεις, ενεργώντας στη βάση των αρχών τής αναλογικότητας 
και του άρθρου 25(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να αποδεχθεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις 
από μέρους των καταγγελλόμενων μερών, καθώς με αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες 
της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στις σχετικές Εκθέσεις Αιτιάσεων. Αυτές αφορούσαν τον Παγκύπριο 
Φαρμακευτικό Σύλλογο και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πώληση λεπτοκομμένου 
καπνού που προορίζεται για στριφτά τσιγάρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2020, αφού διεξήχθη η δέουσα προκαταρκτική έρευνα 
της Υπηρεσίας σχετικά με τρεις (3) υποθέσεις, η Επιτροπή αποφάσισε τον καταρτισμό και την 
κοινοποίηση δεκαέξι (16) Εκθέσεων Αιτιάσεων αναφορικά με παραβάσεις των περί της Προστασίας 
του Ανταγωνισμού Νόμων και αφορούσαν τους τομείς έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών, 
της λιανικής προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διαρκείας 
αγελαδινού γάλακτος και σοκολατούχου/αρωματισμένου γάλακτος και γάλακτος χωρίς λακτόζη και 
της διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των φαρμακείων.
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3.2 Ανασκόπηση των νέων καταγγελιών, αυτεπάγγελτων ερευνών  
 και κοινοποιήσεων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Κατά τη διάρκεια του 2020, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συνολικά τέσσερις (4) νέες καταγγελίες για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. 
Η Επιτροπή, αφού τις εξέτασε, αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη δέουσα 
προκαταρτική έρευνα για τρεις (3) από αυτές, για τις οποίες κρίθηκε ότι υπήρχαν ικανοποιητικά στοιχεία 
που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή πέντε (5) 
αυτεπάγγελτων ερευνών.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, το 2020 
γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού τριάντα επτά (37) νέες 
προτεινόμενες πράξεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, κατά το 2020, εξέτασε, αξιολόγησε 
και ενέκρινε τριάντα επτά (37) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις (λεπτομέρειες παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο 3.3). H Επιτροπή επίσης, αφού εξέτασε και αξιολόγησε μία (1) κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, 
κατέληξε ότι, καθίσταται αδύνατος ο έλεγχος της κοινοποιηθείσας προς αυτή πράξης και εξέδωσε 
σχετική απόφαση. Επίσης, η Επιτροπή, σε δύο (2) άλλες περιπτώσεις αποφάσισε ότι οι κοινοποιηθείσες 
συγκεντρώσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και εξέδωσε σχετική απόφαση. Τέλος, 
η Επιτροπή, σε μια άλλη περίπτωση, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, αποφάσισε να ανακαλέσει 
τις δεσμεύσεις της στην απόφαση με αρ. 29/2016 απαλλάσσοντας την εταιρεία από την υποχρέωση 
εφαρμογής αυτών, από την 01/01/2022.

37

4

5

Καταγγελίες

Αυτεπάγγελτες

Συγκεντρώσεις

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ/ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
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3.3 Ανασκόπηση των κοινοποιήσεων για πράξεις συγκεντρώσεων 

Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, η 
Επιτροπή, το 2020, εξέτασε και αξιολόγησε στο σύνολο σαράντα (40) κοινοποιηθείσες πράξεις 
συγκεντρώσεων, από τις οποίες έξι (6) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων που είχαν γνωστοποιηθεί 
στην Υπηρεσία το 2019, ενώ οι υπόλοιπες τριάντα τέσσερις (34) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων 
που είχαν γνωστοποιηθεί το 2020. 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι συγκεντρώσεις που είχαν εγκριθεί 
ή κρίθηκε πως δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου, από την Επιτροπή εντός του  
έτους 2020:

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων 
των εταιρειών K&K Total Ltd, Circleoffices Ltd και Golray 
Enteprises Ltd, από την Coral Energy Products Cyprus Ltd

1/2020 13/01/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου και της επιχείρησης ενέργειας της 
SPX Flow Inc. από την Boardwalk Parent LLC.

2/2020 20/01/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της EcoVadis S.A.S.από την CVC 
Growth Fund Partners II

3/2020 20/01/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από τη doValue S.p.A. της πλατφόρμας διαχείρισης μη-
εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων η οποία ελέγχεται 
από τις Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis Ltd

5/2020 24/01/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. τμήματος 
του μετοχικού κεφαλαίου και του αποκλειστικού ελέγχου 
της WebPros Holdco B.V. μέσω της CVC Fund VII

6/2019 24/01/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου των Alpha Δορυφορική Τηλεόραση 
ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος 
ΑΕ από την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ, 
μέσω της Mediax Holdings Ltd.

7/2020 10/02/2020
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της UVair European Fueling Services 
Limited από την World Fuel Services,Inc.

8/2020 12/02/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ από την AstroΒank Public Company 
Limited

10/2020 24/02/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Condor Flugdienst 
GmbH από την Polska Grupa Lotnicza SA, μέσω της 
AcquiCo GmbH

11/2020 03/03/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του ελέγχου της κοινής επιχείρησης Trusset Asset 
Management Limited από τις Qualco Holdco Limited 
και Astrobank Public Company Limited

12/2020 04/03/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Pepper Ireland 
Finance Holdings Ltd, Pepper Cyprus Holdings Ltd, Pepper 
(UK) Ltd και Pepper Spanish Services SL από την Link Group 
Administration Ltd

13/2020 09/03/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση 
τμήματος των επιχειρήσεων της εταιρείας Demstar 
Automotive Limited από την εταιρεία Galatariotis Motors 
Limited

14/2020 18/03/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από τη L'Oreal SA, τμήματος επιχείρησης σε σχέση με 
εκλεκτά αρώματα και αρωματικά χώρου και καλλυντικά 
προϊόντα με την επωνυμία Prada

15/2020 18/03/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας RIB Software SE από 
την Schneider Electric SE

16/2020 09/04/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Panda Security, S.L. από τη 
WatchGuard Technologies, Inc

17/2020 09/04/2020
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Wild River 
Corporation S.a.r.l. από την European Medco Development 
4 S.a.r.l.

18/2020 09/04/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από την Astrobank Public Company Ltd του ενεργητικού, 
παθητικού και των εργασιών του υποκαταστήματος της 
Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο

19/2020 15/04/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΕ Υπηρεσίες 
Διαδικτύου από τη CVC Capital Partners SICAV-FIS SA, 
μέσω της SAIGA Sarl

23/2020 12/06/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Freepik Company, 
S.L.από την EQT Netherlands Management B.V., 
μέσω της EQT Mid Market Europe Limited Partnership

26/2020 23/06/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management 
(Cyprus) Ltd από την Altamira Asset Management S.A.

28/2020 17/07/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
τμήματος επιχείρησης της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από την ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/2020 23/07/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών της Avon 
Rubber p.l.c., που συνιστούν τη γαλακτοκομική της 
επιχείρηση, από την DeLaval Holding BV

32/2020 27/07/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης από την Limited Liability Company  
"Digital Assets" και φυσικά πρόσωπα, με σκοπό την 
απόκτηση τμήματος της επιχείρησης της 2GIS Limited

33/2020 30/07/2020
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Erber AG από την Koninklijke 
DSM NV

34/2020 30/07/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία 
της Kition Ocean Holding Ltd από τις εταιρείες Prosperity  
Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με 
σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού 
δικαιώματος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και 
τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του Λιμανιού και της Μαρίνας 
της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης 
ιδιοκτησίας στην περιοχή

37/2020 15/09/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
αποκλειστικού ελέγχου της APS Debt Servicing Cyprus Ltd 
από τη Hellenic Bank Public Company Ltd

40/2020 09/10/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από την ΝΜΤ Holding B.V. του μετοχικού κεφαλαίου 
των Hansen Shipping Agency Inc., Hansen Shipping UK 
Ltd, Bevo Speditions GmbH και μέρους του μετοχικού 
κεφαλαίου της Hansen Specialized Transportation LLC

41/2020 09/10/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Rivulis Irrigation Ltd από τη  
Temasek Holdings Private Limited

42/2020 15/10/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Emarsys eMarketing 
Systems AG από την SAP SE.

43/2020 21/10/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Amplexor International S.A. 
από τη Nikita SAS

44/2020 27/10/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της CNT Holdings I Corp από 
την KKR & Co. Inc, μέσω της Oculus Holding Corp.

45/2020 29/10/2020
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Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της OSIsoft Software LLC από τη 
Schneider Electric SE

46/2020 03/11/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Industrias Titan, S.A.U. από 
τη Akzo Nobel Coatings, S.L.

47/2020 11/11/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της επιχείρησης Natural Colors της Chr. Hansen Holding 
A/S, από την EQT Fund Management S.a.r.l., μέσω της  
EQT IX

48/2020 12/11/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
κοινού ελέγχου του ξενοδοχείου Aldiana Club Zypern 
Hotel, από τις Muskita Tourist Enterprises Ltd και TUI AG 
(μέσω της Robinson Club GmbH) 

49/2020 24/11/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της Landini Giuntini S.p.A. από 
την Cinven Capital Management (VI) General Partner Ltd, 
μέσω της Artemis Acquisitions (UK) Ltd 

50/2020 24/11/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του τμήματος Oil & Gas της The Weir Group PLC από την 
Caterpillar Inc.

52/2020 27/11/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
από την European Crops Products 2 S.A.R.L., της 
επιχείρησης Oro Agri, μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου 
διαφόρων εταιρειών

53/2020 03/12/2020

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της 
Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ από την CYCMC 
III Ltd, η οποία στη συνέχεια θα εξαγοραστεί από την Oxalis 
Holdings S.a.r.l.

54/2020 15/12/2020
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3.4 Συνοπτική παρουσίαση των Αποφάσεων της Επιτροπής για 
 παραβάσεις των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων

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

(Ημερ. Απόφασης 28/04/2020, Αρ. Απόφασης 20/2020)

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, στις 28 Απριλίου 2020, στη βάση του άρθρου 25(1) των 
περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόμος») αποφάσισε 
ομόφωνα να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις εταιρείες FEREOS LTD, COSMOS 
TRADING LTD, CASSANDRA TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ και B.A.T. (Cyprus) Ltd, 
καθώς μ' αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις και/ή ανησυχίες της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στη Έκθεση 
Αιτιάσεων που απέστειλε στις εν εν λόγω εταιρείες στις 03/12/2018.

Αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνας αποτέλεσε το ενδεχόμενο ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής 
μεταξύ των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των 
εταιρειών FEREOS LTD, COSMOS TRADING LTD, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (CYPRUS) 
LTD, CASSANDRA TRADING LTD, μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και 
λιανικών τιμών και σιωπηρά ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών με 
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.

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις υπό αναφορά καταγγελλόμενες εταιρείες, για σκοπούς 
άρσης των αμφιβολιών ή/και των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν στη Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπή 
συνοψίζονται στις ακόλουθες:

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 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 καταγρά- 
 φονται 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 απόφαση της Επιτροπής. Επί τούτου, στις 
 επιστολές ή στις προσφορές προς τους πελάτες και στους τιμοκαταλόγους τους θα γίνεται ρητή 
 αναφορά στην εμπιστευτική φύση του εγγράφου ώστε να μην γίνεται κυκλοφορία αυτών.
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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 οποίου θα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή εντός τριάντα (30) ημερών από την 
 κοινοποίηση της 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.

Οι υποβληθείσες δεσμεύσεις αφορούν τα υφιστάμενα και νέα προϊόντα λεπτοκομμένου καπνού που 
προορίζονται για στριφτά τσιγάρα και αφορούν όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Επιτροπή συνακόλουθα έκρινε ότι οι προτεινόμενες από έκαστη καταγγελλόμενη εταιρεία, 
δεσμεύσεις είναι αναλογικές σε σχέση με τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί και δεν υπερβαίνουν αυτό 
που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αντιρρήσεων της Επιτροπής. Συνεπώς, η Επιτροπή 
ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 25(1) του Νόμου, ομόφωνα κατέστησε αυτές δεσμευτικές.

Η Επιτροπή συνέστησε 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.

Η Επιτροπή επεσήμανε 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 
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 επεσήμανε πως δυνάμει του άρθρου 27 του Νόμου δύναται, κατόπιν 
αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της εκδοθείσα δυνάμει του 
άρθρου 25 του Νόμου, ήτοι: 

 (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.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.



26 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

Καταγγελία των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos 
Airport parking services εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd 

(Ημερ. Απόφασης 21/01/2020, Αρ. Απόφασης 4/2020)

Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα 
ενώπιόν της στοιχεία, εξέδωσε την υπ' αριθμό 04/2020 απόφασή της στο πλαίσιο της καταγγελίας 
των εταιρειών A. Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking 
services εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd (εφεξής η «Hermes»).

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή από τις εταιρείες A. 
Princess Airport Parking Ltd, C & A Stop and Fly Ltd και X. Xanthos Airport parking services εναντίον 
της Hermes για παραβάσεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει 
τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 41(Ι)/2014 (εφεξής ο «Νόμος»). Οι καταγγέλλουσες εταιρείες παρέχουν 
υπηρεσίες στάθμευσης valet, δηλαδή φύλαξη αυτοκινήτων για πελάτες τους που αναχωρούν στο 
εξωτερικό μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας (ΔΑΛ) και οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν 
δικό τους μέσο μεταφοράς προς και από το ΔΑΛ. Ο πελάτης/ταξιδιώτης παραδίδει το αυτοκίνητό του 
στο αεροδρόμιο και η επιχείρηση αναλαμβάνει τη μεταφορά του σε ειδικό χώρο φύλαξης, την παροχή 
ενδεχομένως κάποιων άλλων υπηρεσιών και τη μεταφορά του αυτοκινήτου πίσω στο αεροδρόμιο για 
παράδοσή του στον ταξιδιώτη, με την επιστροφή του στην Κύπρο. Οι εν λόγω εταιρείες ενοικιάζουν 
χώρους στάθμευσης στους χώρους στάθμευσης του ΔΑΛ στη βάση σχετικής συμφωνίας με την 
καταγγελλόμενη εταιρεία.

Η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται 
παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου από μέρους της Hermes. Η Hermes κατέχει δεσπόζουσα 
θέση στη σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς 
Αερολιμένα Λάρνακας (εφεξής το «ΔΑΛ») και κατ' επέκταση στην αγορά της παροχής χώρου 
στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες επιχειρήσεις, την οποία εκμεταλλεύτηκε 
καταχρηστικά με τη συμπεριφορά της και τις πρακτικές της. Η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η  
Hermes εκμεταλλεύτηκε τη δεσπόζουσα της θέση στην αγορά διαχείρισης και εκμετάλλευσης του 
ΔΑΛ και στην αγορά παροχής χώρου στάθμευσης εντός του ΔΑΛ για παροχή υπηρεσιών από άλλες 
επιχειρήσεις και πως μέσω της συμπεριφοράς της και των πρακτικών της και τον καθορισμό αθέμιτων 
τιμών αγοράς προς τις καταγγέλλουσες εταιρείες παροχής στάθμευσης valet, στόχευε στην εκτόπιση 
ή/και καταχρηστική εκμετάλλευση των εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην αγορά της παροχής 
υπηρεσιών στάθμευσης valet στο ΔΑΛ και την ανταγωνίζονταν στην παροχή υπηρεσιών στάθμευσης 
για επιβάτες/ταξιδιώτες κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τη σοβαρότητα της παράβασης, τη διάρκειά της, καθώς και τις 
ελαφρυντικές περιστάσεις, ως ορίζουν τα άρθρα 42(1) και 24(α)(i) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε 
να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Hermes Airports Ltd, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα 
παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, ανερχόμενο σε €475.761,47 (τετρακόσιες εβδομήντα πέντε 
χιλιάδες εφτακόσια εξήντα ένα ευρώ και σαράντα επτά σεντ).

H Επιτροπή ομόφωνα υποχρέωσε την εταιρεία Hermes Airports Ltd να αποφύγει οποιαδήποτε 
επανάληψη της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου στο μέλλον.
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Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του Ομίλου 
Forthnet Α.Ε. και/ή της Multichoice Hellas S.A.

(Ημερ. Απόφασης 20/07/2020, Αρ. Απόφασης 30/2020)

Η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει 
όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 20/07/2020, εξέδωσε την υπ' αριθμό 
30/2020 απόφασή της στο πλαίσιο της καταγγελίας της εταιρείας Primetel PLC (εφεξής η «Primetel») 
εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») και του Ομίλου Forthnet A.E. και/ή 
της Multichoice Hellas S.A..

Αντικείμενο της υπό εξέταση υπόθεσης είναι η καταγγελία της εταιρείας Primetel που αφορούσε το 
ενδεχόμενο παράβασης των άρθρων 3 και/ή 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 2008 
(Νόμος αριθμός 13(Ι)/2008) (εφεξής «ο Νόμος») σχετικά με (Α) την αποκλειστική συμφωνία μεταξύ 
ΑΤΗΚ και Forthet A.E. και/ ή Multichoice Hellas S.A. κατά παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου, 
(Β) την αθέμιτη τιμολόγηση της υπηρεσίας CYTAVISION της ΑΤΗΚ και η διεπιδότηση («cross subsidi-
zation») αυτής, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, και (Γ) την ομαδοποίηση/συνδυασμό 
προϊόντων – tying από μέρους της ΑΤΗΚ κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου. Η Επιτροπή, 
παράλληλα με την εφαρμογή των άρθρων 3 και 6 του Νόμου, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 3 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, ομόφωνα αποφάσισε να διεξαχθεί η δέουσα έρευνα 
για τα αντίστοιχα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ λόγω της πιθανολογούμενης ύπαρξης επηρεασμού του 
διακρατικού εμπορίου μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς περί παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 
101 της ΣΛΕΕ που αφορούν στην Συμφωνία Αποκλειστικότητας (Exclusivity Agreement) μεταξύ ΑΤΗΚ 
και ομίλου Forthnet Α.Ε και/ή Multichoice Hellas S.A. για τη διάθεση του τηλεοπτικού περιεχομένου 
της NOVA Κύπρου στην ΑΤΗΚ για μετάδοση από την πλατφόρμα Cytavision κατά αποκλειστικότητα, 
η Επιτροπή, δεδομένου ότι η Συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο εξέτασης άλλης υπόθεσης από την 
Επιτροπή όπου εκδόθηκε η απόφαση της με αρ.13/2015, Απόφαση Επιτροπής με αρ. 13/2015 και 
ημερομηνία 13/05/2015 - Αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και του 
ομίλου Forthnet Α.Ε. και/ή της Multichoice Hellas S.A. για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 
3 ή/και 6 του Νόμου 13(Ι)/2008, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ (αρ. φακ.: 11.17.012.01), με 
την οποία αποφάσισε ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α), 3(1)(β), 3(1)(γ) και άρθρου 
101(1)(α)(β)(γ) της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ και της Forthnet A.E., επιβάλλοντας σχετικό διοικητικό 
πρόστιμο, δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους ισχυρισμούς, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων 
και αφού ολοκληρώθηκε η ενώπιόν της προφορική διαδικασία, καθώς και η κατάθεση θέσεων από τα 
εμπλεκόμενα μέρη, ομόφωνα αποφάσισε ότι η ΑΤΗΚ παραβίασε τα άρθρα 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου 
και το αντίστοιχο άρθρο 102 στοιχ. α΄ και δ΄ της ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε 
ότι στοιχειοθετείται:

Α. Παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και άρθρου 102 στοιχ' α της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, 
 αναφορικά με επιθετική τιμολόγηση υπό τη μορφή της ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας  
 Cytavision κατά τα έτη 2011-2012 που είχε ως αποτέλεσμα τον ενδεχόμενο αποκλεισμό ενός ή 
 περισσοτέρων από τους πραγματικούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές της τόσο στην αγορά της 
 λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης όσο και στην αγορά της λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης 
 στο διαδίκτυο.
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Β. Παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου και άρθρου 102 στοιχ' δ της ΣΛΕΕ από μέρους της ΑΤΗΚ, 
 αναφορικά με σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access και Net Runner 
 ως δέσμη υπηρεσιών.

Η Επιτροπή ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της δεδομένα και αφού 
έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης, ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει 
διοικητικό πρόστιμο στο πλαίσιο του Νόμου και δη του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008, στη 
βάση του κύκλου εργασιών της ΑΤΗΚ που έλαβε χώρα κατά το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η 
παράβαση. Ειδικότερα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να:

Α. Υποχρεώσει την ΑΤΗΚ, να αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη της εξετασθείσας παράβασης των 
 άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(δ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ' α και στοιχ' δ της ΣΛΕΕ 
 στο μέλλον.

Β. Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΑΤΗΚ:

 (i) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου 
   και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ' α' της ΣΛΕΕ, εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών  
   Κύπρου με την εφαρμογή ληστρικής τιμολόγησης της υπηρεσίας λιανικής συνδρομητικής 
   τηλεόρασης «Cytavision» για την περίοδο 2011-2012, ανερχόμενο σε €564,703.75 (πεντακόσιες 
   εξήντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε σεντ).

 (ii) αναφορικά με τη διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου 
   και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ' δ' της ΣΛΕΕ, εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
   Κύπρου αναφορικά με σύζευξη προϊόντων σε σχέση με τις υπηρεσίες Cytavision, DSL Access  
   και Net Runner ως δέσμη υπηρεσιών για την περίοδο 2011-2012, ανερχόμενο σε €564,703.75 
   (πεντακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε σεντ).

Kαταγγελία της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και του Ταμείου Υγείας Τραπεζικών 
Υπαλλήλων Κύπρου εναντίον του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)

(Ημερ. απόφασης: 30/07/2021, Αρ. Απόφασης 35/2020)

Η Επιτροπή με απόφασή της ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2020, ομόφωνα αποφάσισε στη βάση του 
άρθρου 25(1) του Νόμου, να αποδεχθεί τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που αναλήφθησαν από μέρους 
του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (στο εξής «ΠΦΣ»), καθώς με αυτές ήρθησαν οι αντιρρήσεις 
και/ή ανησυχίες της, οι οποίες είχαν διατυπωθεί στην Έκθεση Αιτιάσεων που είχε κοινοποιήσει στον 
ΠΦΣ στις 27/02/2020.

Αντικείμενο της προκαταρκτικής έρευνας αποτέλεσε η 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 Παγκύπριου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου (εφεξής ο «ΠΦΣ/καταγγελλόμενος»), με την οποία καταγγέλλονταν 
πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου.

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τον υπό αναφορά καταγγελλόμενο ΠΦΣ, για σκοπούς άρσης 
των αμφιβολιών ή/και των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν στη Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής 
συνοψίζονται στις ακόλουθες:
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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 τη 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 τη διαφήμιση, συμπε- 
 ριλαμβανομένων, 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, ο ΠΦΣ δεσμεύτηκε όπως πραγματοποιηθεί σεμινάριο επιμόρφωσης των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου του αναφορικά με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της καθιερωμένης 
συνάντησής τους.

Επίσης, με την υλοποίηση/εφαρμογή όλων των επιβαλλόμενων δεσμεύσεων από μέρους του ΠΦΣ, 
ο ΠΦΣ οφείλει να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του με δημοσίευση σε ημερήσια εφημερίδα και με 
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. 

Συναφώς, η Επιτροπή έκρινε ότι υπό το φως της αποδοχής των προτεινόμενων δεσμεύσεων, δεν 
απαιτείται περαιτέρω δράση της Επιτροπής στην υπό κρίση υπόθεση. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις 
κρίθηκαν επαρκείς από την Επιτροπή, ώστε να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της όπως αυτές 
διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων. Η Επιτροπή τόνισε ότι η απόφασή της αφορά αποκλειστικά 
και μόνο την κρινόμενη υπόθεση.

Η Επιτροπή επεσήμανε 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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3.5 Συνοπτική παρουσίαση Σημαντικών Αποφάσεων της Επιτροπής για 
  κοινοποιήσεις πράξεων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Τροποποίηση των Δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης με αρ. 29/2016 - Κοινοποίηση 
συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του 
Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP World Limassol Ltd 

(Ημερ. Απόφασης 15/12/2020, Αρ. Απόφασης 55/2020)

Αντικείμενο εξέτασης της εν λόγω υπόθεσης αποτέλεσε το αίτημα της DP World Limassol Ltd (στο 
εξής «DPWL») για άρση των Δεσμεύσεις Δ (iii) και Δ (iv) της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας 
Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») με αριθμό 29/2016, που αναφέρουν τα ακόλουθα.: 

“Δ (iii) Η DP World Limassol δεσμεύεται να δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις 
και τον τιμοκατάλογό της (για ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις) στην ιστοσελίδα της.

Δ (iv) Η DP World Limassol δεσμεύεται να πληροφορεί την αγορά για τον μηχανισμό εκπτώσεων (rebate 
mechanism) Μέρος 3 Κατάλογος 7 της Σύμβασης Παραχώρησης.”

Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως των επιστολών της DPWL, του εσωτερικού σημειώματος 
της Υπηρεσίας της, των όσων δηλώθηκαν κατά την προφορική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε 
σχετικά με το αίτημα της DPWL για απαλλαγή της από την υποχρέωση εφαρμογής των δεσμεύσεων 
Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 29/2016, ημερομηνίας 16/12/2016 καθώς και τις 
επιστολές του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Η Επιτροπή βάσει της νομολογίας και των άρθρων των σχετικών νόμων που προαναφέρθηκαν, έκρινε 
ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο υπήρξε ενδεχόμενη μεταβολή των συνθηκών μεταξύ του ουσιώδους 
χρόνου έκδοσης της απόφασης της με αρ.29/2016 και κατά τον χρόνο εξέτασης του αιτήματός τους.

Στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων προέκυψε ότι οι συνθήκες της αγοράς είχαν, με την 
υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του λιμανιού της Λάρνακας στην Kition, μεταβληθεί, καθότι 
η Kition θα παρείχε στο λιμάνι Λάρνακας παρόμοιες λιμενικές υπηρεσίες με αυτές του λιμανιού της 
Λεμεσού. Ως αποτέλεσμα, το λιμάνι Λεμεσού δεν θα ήταν ο μόνος παροχέας λιμενικών υπηρεσιών και η 
δημοσίευση των τιμών και της εκπτωτικής πολιτικής της DPWL δύναται να αποτελούσε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της Kition, θέτοντας τη DPWL σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό. Η Kition λόγω του 
ότι θα γνώριζε τις τιμές και την εκπτωτική πολιτική του ανταγωνιστή της, θα μπορούσε να τιμολογεί σε 
συγκριτικά χαμηλότερες τιμές, ούτως ώστε να αυξήσει το πελατολόγιό της, αφήνοντας την DPWL σε 
δυσμενή θέση, λόγω της δέσμευσης που ανέλαβε στην απόφαση 29/2016. Επιπρόσθετα, η υποχρέωση 
για δημοσίευση θα παρείχε τη δυνατότητα συντονισμού ή εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των δύο 
εταιρειών.

Επομένως, προέκυπτε ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες που υπήρχαν το 2016 στις οποίες στηρίχθηκε η 
απόφαση με αριθμό 29/2016, με τις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται με την ανάληψη 
του λιμανιού Λάρνακας από την Kition Ocean Holdings Ltd είχαν πράγματι μεταβληθεί. 

Η Επιτροπή σημείωσε τις επιπτώσεις μη ανάκλησης των δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv), οι οποίες 
εστιάζονται στο γεγονός ότι η Kition Ocean Holdings Ltd θα γνώριζε διαρκώς τις χρεώσεις και τον 
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εκπτωτικό μηχανισμό της DPWL. Κατά συνέπεια θα είχε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 
της DPWL, η οποία ενδεχομένως να μην έχει πρόσβαση στους τιμοκαταλόγους της Kition Ocean  
Holdings Ltd και θα βρίσκεται σε δυσμενή και μειονεκτική θέση. Αυτό εγείρει πρόβλημα δίκαιου και 
ισότιμου ανταγωνισμού και δημιουργεί μια ασυμμετρία στην αγορά η οποία αναντίλεκτα οδηγεί σε 
αλλοίωση ή/και στρέβλωση στους όρους άσκησης ανταγωνισμού, με ενδεχόμενα σοβαρές συνέπειες 
για την οικονομική βιωσιμότητα της DPWL. Η δυσμενής επίδραση στον ανταγωνισμό εκτιμήθηκε ότι 
θα επηρέαζε αρνητικά και τους χρήστες των λιμανιών/καταναλωτές, οι οποίοι ενδεχομένως να μη 
μπορούσαν να καρπωθούν τα οφέλη που θα προέκυπταν από τη δυνατότητα της DPWL να ασκήσει 
αποτελεσματική ανταγωνιστική πίεση έναντι της Kition Holdings Public Ltd. 

Επιπρόσθετα, η ασύμμετρη διαφάνεια στην αγορά από τη μονομερή αποκάλυψη πληροφοριών σε 
σχέση με τις τιμές και τις εκπτώσεις, έδινε την ευκαιρία στην Kition Ocean Holdings Ltd να προσαρμόζει 
με μεγαλύτερη συχνότητα τις χρεώσεις ή/και εκπτώσεις της, ενδεχομένως κατά περίπτωση και 
στοχευμένα σε πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων και εν δυνάμει πελατών της. Η συνέχιση της 
υποχρέωσης της DPWL να δημοσιεύει τους τιμοκαταλόγους της καθώς και τυχόν εκπτωτικό μηχανισμό, 
δυνατόν να συμβάλλει στην διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την πιο πάνω στρεβλή κατάσταση, 
η οποία δημιουργεί ένα αθέμιτο και μη δίκαιο πεδίο άσκησης ανταγωνισμού. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε την άποψη της DPWL ότι η ανάκληση των δεσμεύσεων Δ(iii) και 
Δ(iv) της απόφασης με αριθμό 29/2016 και η απαλλαγή της DPWL από την υποχρέωση εφαρμογής 
αυτών, είναι αναλογική ενόψει αφενός, της μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, όσον αφορά  
τη λειτουργία του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πιο πάνω αναφερόμενων ανταγωνιστικών λιμανιών 
και αφετέρου, της απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 15/08/2020 σχετικά με την Kition Ocean 
Holdings Ltd. 

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή επανάλαβε ότι οι πρόνοιες του Νόμου 158(Ι)/1999 
ικανοποιούνταν ώστε η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει τις δεσμεύσεις 
Δ(iii) και Δ(iv) που περιλαμβάνονταν στην απόφασή της με αρ.29/2016, απαλλάσσοντας την DPWL από 
την υποχρέωση εφαρμογής αυτών. 

Περαιτέρω, ήταν η θέση της Επιτροπής ότι υπό τις συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν σε ένα νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβαλλόταν να ασκήσει αυτή την εξουσία προκειμένου να διασφαλιστούν 
τα εχέγγυα δίκαιης και ισότιμης άσκησης του ανταγωνισμού για λόγους δημόσιου συμφέροντος. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αναφορικά με το χρονικό σημείο της έναρξης ισχύος της απόφασης 
απαλλαγής της DPWL από τις εν λόγω δεσμεύσεις, έλαβε υπόψη της στοιχεία που λήφθηκαν από το 
αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για διάφορα θέματα που αφορούσαν τη 
Συμφωνία Παραχώρησης προς την Kition καθώς και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα όσον αφορά την 
επέκταση και τη διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας και ιδιαίτερα τη διαχείριση τερματικού πολλαπλής 
χρήσης.

Στη βάση αυτής της πληροφόρησης, η Επιτροπή έκρινε ότι, όταν το λιμάνι Λάρνακας θα λειτουργεί 
υπό τον νέο διαχειριστή, ήτοι την εταιρεία ΚΙΤΙΟΝ, θα αλλάξουν οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ 
των λιμανιών Λάρνακας και Λεμεσού και λαμβανομένου υπόψη, ότι οι πρόνοιες του Νόμου 158(Ι)/1999 
ικανοποιούνταν ώστε η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει τις δεσμεύσεις 
Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης με αρ. 29/2016 απαλλάσσοντας την DPWL από την υποχρέωση εφαρμογής 
αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως οι εν λόγω δεσμεύσεις αρθούν την 01/01/2022.
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Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας  
FAIRWAYS AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD από την Τράπεζα Κύπρου μέσω της Landanafield  
Properties Ltd

(Ημερ. Απόφασης 17/07/2020, Αρ. απόφασης. 29/2020)

H προκειμένη κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία είχε τύχει έγκρισης από την Επιτροπή με την 
απόφασή της αρ. 30/2016, ημερομηνίας 19/12/2016, αφορούσε την απόκτηση του 45% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας Fairways Automotive Holdings Ltd (στο εξής η «Fairways») από την Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (στο εξής η «Τράπεζα Κύπρου»), μέσω της θυγατρικής της Landanafield 
Properties Limited Ltd (στο εξής η «Landanafield»). Η Επιτροπή στην εν λόγω απόφασή της κατέληξε 
ότι υπήρξε αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης της Fairways, ήτοι από εξ ολοκλήρου έλεγχο από την 
Fairways Automotives Ltd σε από κοινού έλεγχό της από την Fairways Automotives Ltd και από την 
Τράπεζα Κύπρου διά της Landanafield Properties Ltd .

Στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 19/04/2017, η Επιτροπή αφού μελέτησε 
το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου και ιδιαίτερα το ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας, 
ημερομηνίας 12/04/2017, ομόφωνα κατέληξε ότι εκ πρώτης όψεως προέκυψε παράβαση του άρθρου 
11 του νόμου περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων, για εφαρμογή της συγκεκριμένης 
συγκέντρωσης πριν από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης έγκρισης από την Υπηρεσία δυνάμει του 
άρθρου 23 του υπό αναφορά Νόμου και αποφάσισε ομόφωνα να καταρτίσει έκθεση αιτιάσεων.

Με την απόφασή της ημερομηνίας 17/07/2020, η Επιτροπή τόνισε ότι περιήλθαν στην αντίληψή 
της σειρά πραγματικών γεγονότων συνδεόμενα με την εφαρμογή της συγκέντρωσης, τα οποία και 
απαρίθμησε και τα οποία απορρέουν από έγγραφα του Διοικητικού Φακέλου της υπόθεσης. Η Επιτροπή 
σημειώνει ότι ενόσω η Υπηρεσία ερευνούσε το ζήτημα της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας 
συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τα εμπλεκόμενα μέρη συγκαλούσαν 
και παρίσταντο σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Fairways υπό τη νέα μετοχική της 
δομή, αφού προηγήθηκε στις 04/04/2016 η μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της Fairways. Κατά 
την ημερομηνία αυτή, η εταιρεία Landanafield απέκτησε 450 συνήθεις μετοχές της Fairways, ήτοι το 
45% του μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο 55% παρέμεινε στην Fairways Automotives Ltd.

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας όλους τους λόγους, ως αυτοί έχουν αναλυθεί στο αιτιολογημένο σκεπτικό 
της απόφασης και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σοβαρότητα της διαπιστωθείσας παράβασης, 
τη διάρκεια της παράβασης καθώς και τις ελαφρυντικές περιστάσεις, ομόφωνα αποφάσισε ότι 
στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 11(1) του υπό αναφορά νόμου από τις Τράπεζα Κύπρου και 
Fairways Automotive Ltd και επέβαλε χρηματική ποινή βάσει του άρθρου 40(1)(α) του Νόμου, ύψους 
€5.000 (πέντε χιλιάδων ευρώ) στην Τράπεζα Κύπρου και €5.000 (πέντε χιλιάδων ευρώ) στην Fairways 
Automotive Ltd.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της National 
Bank of Greece (Cyprus) Ltd από την AstroΒank Public Company Limited

Η εν λόγω κοινοποίηση συγκέντρωσης αφορούσε την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της National 
Bank of Greece (Cyprus) Ltd από την Astrobank Ltd.



33ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η AstroBank Public Company Limited είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η κύρια δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι η παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η National Bank of Greece (Cyprus) Ltd είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εποπτεύεται 
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η κύρια δραστηριότητα της εν λόγω εταιρείας είναι η παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Olympic  
Lagoon Hotels Limited από την Kanika Group Ltd, μέσω της Kanika Hotels Ltd

Η εν λόγω κοινοποίηση συγκέντρωσης αφορούσε την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Olympic 
Lagoon Hotels Limited από την Kanika Group Ltd, μέσω της Kanika Hotels Ltd.

Η Olympic Lagoon Hotels Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση ξενοδοχείων με την επωνυμία 
Olympic Lagoon.

Η Kanika Group Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της εταιρειών στην ιδιοκτησία, 
λειτουργία και διαχείριση ξενοδοχείων, την αξιοποίηση γης, τη διαχείριση ακίνητων εκ μέρους πελατών 
και τις ενοικιάσεις ιδιοκτήτων γραφειακών συγκροτημάτων.

Η Kanika Hotels Ltd είναι θυγατρική της Kanika Group Ltd και είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που δραστηριοποιείται στη λειτουργία και 
διαχείριση ξενοδοχείων.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τμήματος των επιχειρήσεων της εταιρείας 
Demstar Automotive Limited από την εταιρεία Galatariotis Motors Limited

Η Galatariotis Motors Limited, με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή γνωστοποίησε ότι προτίθεται να 
προβεί στην εξαγορά και απόκτηση τμήματος επιχείρησης της εταιρείας Demstar Automotive Limited.

H Galatariotis Motors Limited, η οποία είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Δημοκρατίας, αποτελεί θυγατρική εταιρεία υπό την ιδιοκτησία και έλεγχο της μητρικής εταιρείας  
Galatariotis Technical Limited δεόντως εγγεγραμμένης σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας, 
και η οποία ανήκει σε όμιλο εταιρειών υπό την ιδιοκτησία και τον αποκλειστικό έλεγχο της Galatariotis 
Brothers Ltd. H Galatariotis Motors Limited αποτελεί νέο-ιδρυθείσα επιχείρηση που έχει συσταθεί με 
σκοπό τη σύναψη της συμφωνίας για εξαγορά μέρους των εργασιών της Demstar Automotive Limited 
και ενεργεί ως αγοράστρια στην παρούσα πράξη.

Στόχος στην υπό αναφορά πράξη αποτελούσαν η επιχείρηση αντιπροσωπείας και διανομής των 
οχημάτων υπό την επωνυμία HONDA, το υφιστάμενο απόθεμα (stock) των οχημάτων και ανταλλακτικών 
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αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μάρκας HONDA, μέρος των εργαλείων-εξοπλισμού της πωλήτριας 
εταιρείας, και η φήμη (Goodwill) της πωλήτριας εταιρείας στην Κύπρο σε σχέση με τα αυτοκίνητα υπό 
την επωνυμία «HONDA».

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ 
Α.Ε., Deep Investments Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών 
παιχνιδιών της GML Interactive Ltd υπό την επωνυμία «Stoiximan»

Οι εταιρείες Οργάνωσης Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E., Deep Investments Ltd και Padian Ltd με 
κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή γνωστοποίησαν ότι πρόκειται να προβούν σε απόκτηση κοινού 
ελέγχου επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive Ltd υπό 
την επωνυμία «Stoiximan».

Η Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 
τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα τυχερών παιχνιδιών.

Η Deep Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Μάλτας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και σύμφωνα με το καταστατικό της, οι 
σκοποί της είναι η εγγραφή, η απόκτηση, η κατοχή, η διαχείριση, η διοίκηση, η διάθεση ή άλλως 
πως να διαπραγματεύεται άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ομολογίες, 
γραμμάτια, δικαιώματα προαίρεσης, συμφέροντα ή αξιόγραφα κάθε είδους, οποιασδήποτε εταιρείας, 
οντότητας, συνεταιρισμού ή άλλου οργανισμού προσώπων, μόνο στο όνομα και για λογαριασμό της 
εταιρείας.

Η Padian Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η εν λόγω 
εταιρεία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και σύμφωνα με το καταστατικό της, ο σκοπός της είναι η εγγραφή, 
η απόκτηση, η κατοχή, η διαχείριση, η διοίκηση, η διάθεση ή άλλως πως να διαπραγματεύεται άμεσα ή 
έμμεσα οποιεσδήποτε μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ομολογίες, γραμμάτια, δικαιώματα προαίρεσης, 
συμφέροντα ή αξιόγραφα κάθε είδους, οποιασδήποτε εταιρείας, οντότητας, συνεταιρισμού ή άλλου 
οργανισμού προσώπων, μόνο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Στόχο στην εν λόγω πράξη συγκέντρωσης αποτελούσαν οι δραστηριότητες ηλεκτρονικών τυχερών 
παιχνιδιών της εταιρείας GML Interactive Ltd στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία «Stoixi-
man».

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Astrobank Public Company Ltd 
του ενεργητικού, παθητικού και των εργασιών του υποκαταστήματος της Arab Jordan Investment 
Bank στην Κύπρο

Η Astrobank Public Company Limited με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας του 
Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι πρόκειται να προβεί σε απόκτηση του ενεργητικού, παθητικού και 
των εργασιών του υποκαταστήματος της Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο.
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Η Astrobank Public Company Limited είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου, Αρ. Ν. 66(Ι)/1997, ως έχει τροποποιηθεί, το οποίο 
εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στόχο στην εν λόγω πράξη αποτελούσαν το ενεργητικό, παθητικό και οι εργασίες υποκαταστήματος 
της Arab Jordan Investment Bank στην Κύπρο που αφορούν τον τραπεζικό τομέα.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Alico 
Life Insurance Company Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd

Η εν λόγω κοινοποίηση συγκέντρωσης αφορούσε την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic 
Alico Life Insurance Company Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd.

Η Hellenic Bank Public Company Ltd είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με 
τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Hellenic Bank Public Company Ltd είναι αδειοδοτημένο 
πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 
1997 ως 2019, ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, ο οποίος αποτελείται από την Hellenic Bank Public Company Ltd 
και τις θυγατρικές της, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στις τραπεζικές υπηρεσίες, στην παροχή 
προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και επίσης ελέγχει εταιρείες ειδικού 
σκοπού που κατέχουν ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, μέσω διαδικασιών 
εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια (debt 
to asset swaps).

Στόχο στην εν λόγω πράξη συγκέντρωσης αποτελούσε η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd, η 
οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd είναι κοινοπραξία (joint venture) μεταξύ της Ελληνικής 
Τράπεζας και της American Life Insurance Company (μέσω της MetLife Services Cyprus), η οποία 
συστάθηκε και ξεκίνησε εργασίες το 2000 και δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων ζωής, περιλαμβανομένων και ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας.

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία της Kition Ocean Holding Ltd από τις 
εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με σκοπό την ανάληψη 
μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρημα-
τοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του Λιμανιού και 
της Μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή

Οι εταιρείες Prosperity Group CY Ltd και REM International (Cyprus) Ltd με κοινοποίηση τους προς 
την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν τη δημιουργία της Kition Ocean  
Holding Ltd με σκοπό την ανάληψη μακροπρόθεσμου αποκλειστικού δικαιώματος για τον σχεδιασμό, 
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την κατασκευή και τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας, και την εμπορευματοποίηση ακίνητης 
ιδιοκτησίας στην περιοχή.

Η Kition Ocean Holding Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία συστάθηκε, από τις εταιρείες Prosperity Group Cy Ltd και REM  
International (Cyprus) Ltd. Ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκε η εταιρεία είναι ώστε να λειτουργήσει 
ως όχημα ειδικού σκοπού, για να συνάψει η Kition με την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
υπό την ιδιότητα του αποδέκτη των παραχωρήσεων (Concessionaire) τη Σύμβαση Παραχώρησης, με 
βάση την οποία η Kition θα αναλάβει τις Δραστηριότητες του Έργου.

Η Prosperity Group CY Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή εργασιών ιθύνουσας 
εταιρείας/εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company), εταιρείας επενδύσεων και επενδύσεις σε 
ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο μέσω θυγατρικών εταιρειών (holding of investments). Η Prosperity 
Group CY Ltd ανήκει στην εταιρεία Alexandrou Corporate Services Ltd η οποία είναι αδειοδοτημένη 
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η οποία συστάθηκε με σκοπό την ανάληψη ή την παροχή 
«διοικητικών υπηρεσιών»

Η REM International (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι σκοποί για τους οποίους συστάθηκε είναι η λειτουργία της ως 
ιθύνουσας εταιρείας/εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding company) και, υπό αυτή την ιδιότητα, 
η κατοχή, εκ μέρους της μητρικής της Eldeman του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Kition.  
Η Eldeman συστάθηκε με σκοπό τη διαχείριση, τη λειτουργία, τη προώθηση επιχειρήσεων και 
εταιρειών καθώς και τη συμμετοχή σε επενδύσεις μεταξύ άλλων ανάπτυξης γης, καθώς επίσης σε 
επενδύσεις και ανάπτυξη ακινήτων μεγάλης κλίμακας μικτής χρήσης, μάρκες μόδας Media Channels, 
αεροπορικές εταιρείες, η Μαρίνα της Βενετίας (Venice Beach) στην πολιτεία της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ 
και το λιμάνι της πόλης του Eilat στο Ισραήλ.

Στόχο στην υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης αποτελούσε το Λιμάνι και η Μαρίνα της Λάρνακας. Το 
Λιμάνι τυγχάνει διαχείρισης από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Το 
Λιμάνι είναι πολλαπλής χρήσης και εξυπηρετεί όλων των ειδών φορτία από χύμα μέχρι συμβατικά, ενώ 
παρέχει σχετικές λιμενικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ασφαλούς θαλάσσιας 
πρόσβασης στο λιμάνι, πλοήγησης, βοηθημάτων πλοήγησης, ρυμούλκησης, παροχή υπηρεσιών 
διαχείρισης φορτίων (συμπεριλαμβανομένης της παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων) και 
διευκόλυνσης/διαχείρισης του διαμετακομιστικού εμπορίου, διευκόλυνσης της παροχής από τρίτους 
απαραιτήτων για τα πλοία υπηρεσιών στο λιμάνι και άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη θάλασσα. 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου του ξενοδοχείου Aldiana 
Club Zypern Hotel, από τις Muskita Tourist Enterprises Ltd και TUI AG (μέσω της Robinson Club 
GmbH)

Οι Muskita Tourist Enterprises Ltd και TUI AG, με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή γνωστοποίησαν 
ότι προτίθενται να προβούν στην απόκτηση κοινού ελέγχου του ξενοδοχείου Aldiana Club Zypern  
Hotel.
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H Muskita Tourist Enterprises Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο εταιρειών Muskita, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στην ιδιοκτησία ξενοδοχείων, στην εμπορία αλουμινίου και στα ακίνητα.

Η Robinson Club GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όμιλο TUI, του οποίου μητρική εταιρεία 
είναι η TUI AG. Ο εν λόγω όμιλος εταιρειών αποτελεί έναν πολυεθνικό όμιλο ταξιδιού και τουρισμού 
και δραστηριοποιείται μέσω αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών πρακτόρων, κρουαζιερόπλοιων, 
θερέτρων και ξενοδοχείων.

Η επιχείρηση στόχος στην εν λόγω πράξη είναι μία ξενοδοχειακή μονάδα που βρίσκεται στο χωριό 
Αλαμινός στην επαρχία Λάρνακας υπό την επωνυμία Aldiana Club Zypern Hotel και επί του παρόντος 
ανήκει στη Muskita Tourist Enterprises Ltd. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης, θα 
λειτουργεί υπό την επωνυμία Robinson Club Cyprus.

3.6 Κλαδική έρευνα στον τομέα των πετρελαιοειδών

Η Επιτροπή σε συνεδρία ημερομηνίας 15/12/2014, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 
32Α των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής «ο Νόμος») είχε 
ομόφωνα αποφασίσει τη διεξαγωγή πλήρους επισκόπησης του κλάδου της αγοράς των πετρελαιοειδών, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τους ακόλουθους τύπους πετρελαιοειδών: UMG 95, UMG 98, πετρέλαιο κίνησης, 
πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο. 

Η Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής ολοκληρώθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 4 Μαΐου 2018, 
και έκτοτε εξέτασε το εκτεταμένο κείμενό της που ανέρχεται σε 674 σελίδες, ώστε να αποφασίσει επί 
των συμπερασμάτων και εισηγήσεών της καθώς και ως προς το κείμενο που θα δημοσιευόταν, υπό το 
φως του μεγάλου αριθμού των επιχειρηματικών απορρήτων και εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών 
που περιέχονται διάσπαρτα σ' αυτό.

Σκοπός της Κλαδικής Έρευνας ήταν να καλύψει όλες τις επιμέρους βαθμίδες της αγοράς, ήτοι την 
εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη χονδρική διανομή και πώληση και τη λιανική εμπορία, και 
συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς, ήτοι εταιρείες εισαγωγής, εταιρείες 
χονδρικής πώλησης, εταιρείες λιανικής πώλησης - πρατήρια καυσίμων και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία 
δραστηριοποιείται στον τομέα, καθώς και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών 
Κύπρου, ή/και οποιονδήποτε άλλο Σύνδεσμο δραστηριοποιείται ή/και λειτουργεί στον εν λόγω τομέα 
της αγοράς. Η Κλαδική Έρευνα, αφορούσε την περίοδο από την 01/01/2008 έως την 31/12/2014. 
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αυτή υπήρξαν περίοδοι αύξησης και μείωσης των διεθνών τιμών. 

Πρωταρχικό στόχο της συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού 
στην αγορά πετρελαιοειδών, (εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, χονδρική διανομή, και λιανική εμπορία) 
για την υπό εξέταση περίοδο. Ειδικότερα, έχει εξεταστεί η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας των πετρελαιοειδών και του υγραερίου, η ύπαρξη ενδεχόμενων νομοθετικών 
περιορισμών, η διαμόρφωση και η διακύμανση των τιμών και του κόστους στα διάφορα στάδια της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η διερεύνηση της ύπαρξης του φαινομένου «rocket and feather», 
δηλ. κατά πόσο οι τιμές των πετρελαιοειδών αυξάνονται γρήγορα σε περιόδους αυξήσεων του κόστους 
εισαγωγής, ενώ μειώνονται αργά σε περιόδους μειώσεων του κόστους εισαγωγής, (φαινόμενο γνωστό 
ως «rocket and feather», δηλαδή την κατάσταση όπου οι τιμές ανεβαίνουν σαν πύραυλος (rocket) και 
πέφτουν σαν φτερό (feather)).

Η έρευνα είχε επίσης σκοπό την πλήρη κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της αγοράς σε όλα 
τα στάδια της αλυσίδας προμήθειας, έτσι ώστε: 

• Να προσδιοριστούν ενδεχόμενα προβλήματα στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς, αν αυτά 
 υπάρχουν, και το στάδιο στο οποίο εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα. Επίσης, να προσδιοριστούν 
 τα στάδια στα οποία ο ανταγωνισμός ενδεχόμενα να μην λειτουργεί σε υγιή βάση.

• Να διαφανεί κατά πόσον πιθανά προβλήματα στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς προέρχονται 
 από δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς ή από τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στην αγορά.

• Να υποβληθούν προτάσεις και να προταθούν μέτρα για βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς σε 
 όλα τα στάδια.

Κατά την επισκόπηση της αγοράς εξετάστηκαν τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς, οι 
νομοθετικές ρυθμίσεις και η εποπτεία της αγοράς που γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους. 
Επίσης, εξετάστηκε η εφοδιαστική αλυσίδα των πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά, ξεκινώντας 
από την εισαγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και ακολούθως τη χονδρική διανομή και τη λιανική 
πώληση των πετρελαιοειδών. 

Σε ό,τι αφορά το στάδιο της εισαγωγής, έγιναν στατιστικές αναλύσεις σε σχέση με τις ποσότητες που 
εισήχθησαν από τις εταιρείες κατά την υπό αναφορά περίοδο ώστε να διαπιστωθούν οι τάσεις, τα 
μερίδια αγοράς και ο βαθμός συγκέντρωσης. Σε ό,τι αφορά το στάδιο μεταφοράς εξετάστηκε κατά 
πόσο υπήρχαν συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών για τη μεταφορά των καυσίμων μέσω των θαλάσσιων 
αγωγών, ενώ για την αποθήκευση εξετάστηκε η επάρκεια των αποθηκευτικών χώρων και τα μερίδια 
αγοράς. 

Για τα στάδια της χονδρικής και λιανικής πώλησης, έγιναν οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις τόσο 
σε σχέση με τις πωλήσεις όσο και σε σχέση με το κόστος ανά στάδιο (εισαγωγή, αποθήκευση, χονδρική 
διανομή και λιανική διάθεση), στη βάση των στοιχείων που δόθηκαν από τις εταιρείες. Επίσης, 
εξετάστηκε ο τρόπος λειτουργίας της χονδρικής και λιανικής αγοράς, η επάρκεια του αριθμού των 
πρατηρίων και κατά πόσο παρατηρείται το φαινόμενο «πυραύλων και φτερών» για την περίοδο 2008 
έως και 2014, ήτοι 7 χρόνια.

Προκειμένου να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία τής 
εν λόγω αγοράς, αποστάλθηκε μεγάλος αριθμός αιτημάτων συλλογής πληροφοριών, σε εταιρείες 
εισαγωγής ή/και εμπορίας πετρελαιοειδών, εταιρείες εισαγωγής ή/και εμπορίας υγραερίου, πρατήρια 
πετρελαιοειδών, εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την υποστήριξη των προγραμμάτων που έχουν 
εγκατεστημένα τα πρατήρια πετρελαιοειδών, Συνδέσμους Πρατηριούχων, Υπουργεία, Οργανισμούς, 
εταιρείες αποθήκευσης καυσίμων, κτλ. στη βάση του άρθρου 30 του Νόμου.

Ο όγκος της πληροφόρησης και των στοιχείων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας Κλαδικής 
Έρευνας, τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους πρατηριούχους, καθώς και από άλλα κυβερνητικά και 
μη Κυβερνητικά Τμήματα και Οργανισμούς ήταν εξαιρετικά μεγάλος και ανερχόταν σε πολλές χιλιάδες 
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σελίδες. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρουσιάστηκαν αρκετές δυσκολίες κατά τη συλλογή πληροφοριών, 
λόγω της χρονικής έκτασης της Κλαδικής Έρευνας (επτά χρόνια), του όγκου των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν, καθότι αυτή αφορά πολλά επίπεδα στην αλυσίδα προμήθειας και διάθεσης πετρελαιοειδών 
αλλά και λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης όλων των απαραίτητων πληροφοριών και άλλων στοιχείων. 
Επισημαίνεται ότι προβλήματα προέκυψαν κυρίως σε σχέση με τη συλλογή ιστορικών στοιχείων που 
αφορούσαν τις λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών. 

Επίσης, θα πρέπει να λεχθεί πως δεν αποστάλθηκαν/προσκομίστηκαν τα αιτούμενα στοιχεία στην 
ολότητά τους, από μεγάλο αριθμό των πρατηριούχων (ενδεικτικά 62% των πρατηριούχων δεν 
έδωσαν καθόλου στοιχεία για τις αλλαγές στις λιανικές τιμές), καθώς και από τις πλείστες εταιρείες 
πετρελαιοειδών, καθότι ως προβλήθηκε δεν διατηρούντο τα ζητηθέντα στοιχεία. Περαιτέρω, το 
παρατηρητήριο τιμών του ΥΕΕΒ, για την εν λόγω περίοδο, δεν είχε στοιχεία τέτοια που να επέτρεπαν 
τη διεξαγωγή λεπτομερέστερης οικονομικής ανάλυσης, αφού δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία για όλα 
ή για μεγάλο μέρος του αριθμού των πρατηρίων, και οι παρατηρήσεις (ήτοι η καταγραφή τιμών) σε 
αυτό, ήταν περιορισμένες. Ως αποτέλεσμα τούτου, ζητήθηκαν στοιχεία από τις εταιρείες διαχείρισης 
και στήριξης λογισμικών προγραμμάτων με τις οποίες συνεργάζονταν οι εταιρείες πετρελαιοειδών 
και οι πρατηριούχοι για την παροχή στοιχείων, όμως, και εκείνες ανέφεραν ότι δεν κατείχαν όλα τα 
στοιχεία. Ως εκ τούτου, έγινε διαχείριση και αξιολόγηση των στοιχείων που εξασφαλίστηκαν μέσα 
από ανάλυση οικονομετρικών μελετών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, διαδικασία εξαιρετικά 
πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ευρήματα της Κλαδικής Έρευνας, κατέληξε στα ακόλουθα 
συμπεράσματα:

(i) Το νομικό πλαίσιο για την αγορά των πετρελαιοειδών περιλαμβάνει αριθμό νόμων οι οποίοι 
 ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την ποιότητα, τις προδιαγραφές, τις τιμές, τη διανομή καυσίμων, 
 θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, το περιβάλλον κ.ο.κ., τις εξουσίες του Υπουργού 
 ΥΕΕΒ σε σχέση με τον καθορισμό πλαφόν στα σχετικά προϊόντα καθώς και τις διάφορες 
 φορολογίες και τέλη που αφορούν τα προϊόντα αυτά. Παρόλα αυτά, στη βάση των στοιχείων 
 που έχουν συλλεχθεί φαίνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά επιζητούν τον εκσυγχρονισμό  
 της νομοθεσίας και των κανονισμών για τη λειτουργία πρατηρίων.

(ii) Σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων, τα προϊόντα πετρελαιοειδών που εισάγονται/παραλαμβά- 
 νονται στην Κύπρο από τις διάφορες εταιρείες, μπορεί να προέρχονται από τον ίδιο προμηθευτή 
 και να μεταφέρονται με το ίδιο πλοίο. Στις γενικές φορολογικές αποθήκες/δημόσιες αποθήκες 
 τελωνειακής αποταμίευσης είναι δυνατή η από κοινού αποθήκευση σε δεξαμενές πετρελαιο- 
 ειδών από περισσότερες από μια εταιρεία και τα αποθέματα κάθε εταιρείας διαχωρίζονται 
 λογιστικά. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι εταιρείες εισαγωγής έχουν μόνο δύο κύριες 
 συμφέρουσες πηγές εισαγωγής πετρελαιοειδών και αυτό λόγω της γεωγραφικής θέσης της 
 Κύπρου και των διυλιστηρίων πετρελαιοειδών που υπάρχουν στην περιοχή.

(iii) Στην αγορά υγρών πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνταν κυρίως 6 εταιρείες (οι δύο εισήλθαν 
 στην αγορά σχετικά πρόσφατα) και στην αγορά υγραερίου 4 εταιρείες και οι αγορές αυτές δύνανται 
 να χαρακτηρισθούν ως ολιγοπωλιακές. Παρόλα αυτά από την ανάλυση των περιθωρίων κέρδους 
 στη βάση των στοιχείων που κατέστη δυνατόν να συλλεχθούν, δεν διαφαίνεται να υπάρχουν 
 υπερκέρδη (excessive profits). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις κεφαλαιουχικές ανάγκες 
 που απαιτούνται για τέτοια δραστηριοποίηση και το μέγεθος της Κύπρου ενδεχόμενα να μην 
 ελκύουν περισσότερες εταιρείες να εισέλθουν στην αγορά, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στις 
 αγορές αυτές. 
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(iv) Ο Υπουργός ΕΕΒ κατέχει πολλές εξουσίες σε σχέση με τη δυνατότητα παρακολούθησης 
 και ενδεχόμενης ρύθμισης των λιανικών τιμών ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο οι τιμές των 
 προϊόντων αντανακλούν προς αποφυγή αισχροκέρδειας. Επιπρόσθετα στη λιανική αγορά 
 πώλησης πετρελαιοειδών από πρατήρια υπάρχει μεγάλη διαφάνεια στις τιμές μέσω της υπο- 
 χρεωτικής ανάρτησης των τιμών στα πρατήρια και του Παρατηρητηρίου Τιμών του ΥΕΕΒ. Το 
 γεγονός αυτό αυξάνει τον διασηματικό και ενδοσηματικό ανταγωνισμό.

(v) Παραδοσιακά οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων ανήκουν στις εταιρείες εισαγωγής και δεν είναι 
 εύκολο να αποδεσμευτούν λόγω μεγάλου κόστους όπως επίσης χρειάζονται πολλά κεφάλαια  
 για να δημιουργηθούν νέα ανεξάρτητα πρατήρια, τα λεγόμενα «λευκά» πρατήρια. Επιπλέον, 
 αναφέρονται διάφοροι λόγοι και από τις εταιρείες και από τους πρατηριούχους αναφορικά με 
 τα μειονεκτήματα της μη λειτουργίας υπό το σήμα μιας εταιρείας εισαγωγής. Γι' αυτό και κατά 
 την περίοδο της έρευνας υφίσταντο μόνο 3 πρατήρια που θεωρούνταν ανεξάρτητα. 

(vi) Οι εμπλεκόμενοι στην αγορά (εταιρείες εισαγωγής και χονδρικής διανομής πετρελαιοειδών 
 και αριθμός πρατηριούχων) έχουν τη θέση ότι είναι πλέον δύσκολο να λειτουργήσουν νέα  
 πρατήρια λόγω κόστους και προδιαγραφών. Επίσης, από τα στοιχεία της Κλαδικής Έρευνας, δια- 
 φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός πρατηρίων στη κυπριακή επικράτεια. Περαιτέρω,  
 από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκύπτει ότι θα ήταν αποδοτικότερο και/ή πλέον 
 πρόσφορο να γινόταν καλύτερη γεωγραφική κατανομή των πρατηρίων - σε νέες περιοχές 
 (οικονομικές/βιομηχανικές ή οικιστικές) και νέους δρόμους, παρά την αύξηση του αριθμού των 
 πρατηρίων σε περιοχές όπου υπάρχει ήδη πληθώρα.

(vii) Σε ό,τι αφορά την εξουσία του Υπουργού για την επιβολή ανώτατων τιμών (πλαφόν), η 
 Επιτροπή επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή παρουσιάζει πολλά προβλήματα στην εφαρμογή της. 
 Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή ανώτατης τιμής, µειώνει μεν βραχυπρόθεσμα τις τιμές σε πρατή- 
 ρια που πωλούν καύσιμα σε υψηλές τιμές, όμως ταυτόχρονα παρατηρούνται προβλήματα στη 
 λειτουργία της αγοράς. Ειδικότερα, η επιβολή πλαφόν -ανώτατης τιμής- έχει ως άμεσο 
 αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλείμματος που είναι η διαφορά της ζητούμενης ποσότητας και  
 της προσφερόμενης ποσότητας στη συγκεκριμένη ανώτατη τιμή. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση 
 που το κράτος θα μπορούσε να ελέγξει τους πρατηριούχους ως προς τις πωλούμενες ποσότητες, 
 τότε θα ήταν εφικτός ο περιορισμός των ποσοτήτων που θα πωλούνταν για κάθε μηχανοκίνητο 
 όχημα. Εάν, όμως, δεν υπάρχει τρόπος το κράτος να ελέγχει τις ποσότητες που θα διατίθενται 
 για κάθε μηχανοκίνητο όχημα, τότε λόγω της περιορισμένης ποσότητας η οποία πωλείται σε 
 χαμηλή τιμή, ενδέχεται να δημιουργηθούν ουρές αναμονής στα πρατήρια καυσίμων, αφού θα 
 εξυπηρετηθούν τα άτομα που θα μεταβαίνουν πρώτα σ΄ αυτά. Πέραν αυτού, λόγω περιορισμού 
 της προσφερόμενης ποσότητας, ελλοχεύουν κίνδυνοι δημιουργίας «μαύρης αγοράς».

(viii) Αναφορικά με το ύψος των φορολογιών που επιβάλλονται στα καύσιμα, η Επιτροπή επιση- 
 μαίνει ότι η αρμοδιότητά της περιορίζεται στην εξέταση των συνθηκών της αγοράς και τη 
 διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην αγορά 
 και όχι να καθορίζει τον φόρο που να εσωτερικεύει μια αρνητική εξωτερικότητα. Ταυτόχρονα 
 όμως επισημαίνεται πως το έργο της Επιτροπής συμπληρώνει το έργο του κοινωνικού σχεδιαστή 
 (αρμόδιο Υπουργείο), όταν για παράδειγμα σε μια αγορά όπου υπάρχουν αρνητικές εξωτε- 
 ρικότητες ο φόρος υπολογίστηκε ώστε να τις διορθώνει με το να μειώνει την κατανάλωση 
 από το ανταγωνιστικό επίπεδο, την ύπαρξη σύμπραξης στην εν λόγω αγορά που θα οδηγούσε 
 σε συνολική κατανάλωση που θα είναι μικρότερη από το κοινωνικά άριστο επίπεδο, με αποτέ- 
 λεσμα ο περιβαλλοντικός φόρος να αποτύχει να οδηγήσει την κατανάλωση καυσίμων στο 
 κοινωνικά άριστο επίπεδο που είναι και ο στόχος του κοινωνικού σχεδιαστή. Η Επιτροπή με 
 την αποτροπή τής εν λόγω αντιανταγωνιστικής σύμπραξης υποβοηθά τον κοινωνικό σχεδιαστή 
 να ολοκληρώσει το έργο του.
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(ix) Τέλος η Επιτροπή καταγράφει το αποτέλεσμα της οικονομετρικής μελέτης ότι δεν αποδεικνύ- 
 εται η διαδεδομένη εντύπωση του φαινομένου των «rockets and feathers» τα υπό επισκόπηση 
 έτη.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής, μελετώντας τα όσα έχουν δηλωθεί από τις εταιρείες εισαγωγής και 
εμπορίας ειδών πετρελαιοειδών καθώς και από τους ίδιους τους πρατηριούχους έχει διαπιστώσει ότι ο 
τρόπος που ήταν διαμορφωμένη η κυπριακή αγορά την υπό αναφορά περίοδο (2008-2014), εν αντιθέσει 
με άλλες χώρες, δεν επιτρέπει αλλά ούτε διευκολύνει τη δραστηριοποίηση ανεξάρτητων πρατηριούχων. 
Ειδικότερα, κατά την υπό αναφορά περίοδο στην απουσία σταθμών χονδρικής διάθεσης πετρελαϊκών 
προϊόντων και έχοντας υπόψη το μέγεθος της κυπριακής αγοράς (που σχετίζεται με τη ζήτηση), δεν 
μπορεί να εγγυηθεί η μακροχρόνια τροφοδοσία, αλλά ούτε οι όροι προμήθειας. Η πλειοψηφία της 
Επιτροπής επί τούτου, σημείωσε το μεγάλο κόστος λειτουργίας δεξαμενών αποθήκευσης υγρών 
καυσίμων. Πέραν αυτού, τα πρατήρια τα οποία συνεργάζονται είτε με εταιρείες εισαγωγής είτε με 
εταιρείες χονδρικής εμπορίας επωφελούνται κάποιων διευκολύνσεων, όπως είναι η κάλυψη μέρους 
των κόστων επένδυσης ή συντήρησης εξοπλισμού και ευκολίες πληρωμής σε περιόδους οικονομικής 
δυσχέρειας. Η πλειοψηφία της Επιτροπής παρατήρησε ότι η λειτουργία «ανεξάρτητων» πρατηρίων 
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τον περιορισμένο αριθμό εταιρειών που εισάγουν πετρελαϊκά 
προϊόντα, όλες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται κάθετα στη λιανική αγορά είτε μέσω εργολάβων 
είτε μέσω των δικών τους πρατηρίων. Η όποια εισήγηση περί της λειτουργίας πρατηρίων χαμηλού 
κόστους ή μίας αντλίας θα θεωρείτο αυθαίρετη καθότι δεν διερευνήθηκαν από την τομεακή έρευνα 
αυτές οι δυνατότητες και ειδικότερα δεν υπήρξε εις βάθος διερεύνηση των δεδομένων της αγοράς, 
μεταφοράς, εισαγωγής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών.

Επιπρόσθετα η έρευνα κατάδειξε ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός πρατηρίων στην κυπριακή αγορά. 
Η Κύπρος συγκρινόμενη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκεται πιο πάνω από τον μέσο όρο σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των κατά κεφαλή πρατηρίων. Συγκεκριμένα ο αριθμός των πρατηρίων ανά χίλους 
κατοίκους στην Κύπρο ήταν (με βάση στοιχεία του 2016) 0,35, ενώ την ίδια ώρα ο μέσος όρος 
επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών ήταν 0,30. Να σημειωθεί ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
η δημιουργία και νέων πρατηρίων γεγονός που ενδεχόμενα να αύξησε ακόμη περισσότερο τον 
συγκεκριμένο δείκτη. Σημείωσε επίσης πως η λειτουργία πρατηρίων χαμηλού κόστους ή μίας αντλίας 
συνεπάγεται και διαφοροποίηση στο πλαίσιο των όρων αδειοδότησης και λειτουργίας τους σε σχέση 
με τα υπό λειτουργία πρατήρια. Μια τέτοια εξέλιξη ενδεχόμενα να αποτελεί εφαρμογή ανόμοιων όρων 
για υφιστάμενα πρατήρια–επιχειρήσεις, οι οποίες να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, 
κάτι που επίσης δεν εξετάστηκε από την παρούσα Κλαδική Έρευνα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Λουκία Χριστοδούλου και το Μέλος της Επιτροπής, κ. Άριστος 
Αριστείδου (μειοψηφία), συμφώνησε με τη διαπίστωση εκείνη της πλειοψηφίας που καταλήγει, 
δηλαδή πως την περίοδο 2008 έως 2014, ο τρόπος που ήταν διαμορφωμένη η κυπριακή αγορά δεν 
διευκόλυνε τη δραστηριοποίηση ανεξάρτητων πρατηριούχων και πως η πλειονότητα των πρατηρίων 
ήταν συνδεδεμένη ή συμβεβλημένη με μια από τις εταιρείες εισαγωγής πετρελαιοειδών. 

Η μειοψηφία μελετώντας όμως και τα όσα έχουν δηλωθεί από το ΥΕΕΒ καθώς και από την εταιρεία 
VTTV διαπίστωσε πως η δημιουργία του τερματικού της VTTV συμβάλλει θετικά στην κατεύθυνση 
που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού στον τομέα της εισαγωγής και της διάθεσης 
πετρελαιοειδών στην Κύπρο, αφού πλέον υπάρχει η υποδομή που επιτρέπει την εξυπηρέτηση των 
τοπικών εταιρειών πετρελαιοειδών, αλλά και την είσοδο νέων εταιρειών στο χονδρικό εμπόριο χωρίς 
την προηγούμενη ανέγερση αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών). Ειδικότερα, η μειοψηφία σημείωσε 
πως, ως αναφέρθηκε από την ίδια την εταιρεία VTTV, το τερματικό της εταιρείας στο Βασιλικό έχει 
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τη δυνατότητα να ενοικιάζει χωρητικότητα στις δεξαμενές της σε ενδιαφερόμενους πελάτες της 
με σκοπό την αποθήκευση των πετρελαϊκών προϊόντων τους, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί να 
ασκούν τις δραστηριότητές τους με ευέλικτο και ασφαλή τρόπο. Επίσης, πλέον οι εταιρείες, λόγω των 
μεγάλων αποθηκευτικών χώρων που διατηρεί η εταιρεία VTTV στο τερματικό του Βασιλικού, έχουν τη 
δυνατότητα να αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων από ότι παλαιότερα, ενώ η μεταφορά 
των καυσίμων από τα δεξαμενόπλοια στις αποθήκες πλέον γίνεται μέσω της προβλήτας της εταιρείας 
και δεν χρειάζεται η πόντιση αγωγού με αποτέλεσμα να διατηρείται χαμηλό λειτουργικό κόστος για 
τις εταιρείες εισαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων. Πέραν όμως αυτού, η μειοψηφία της Επιτροπής 
έκρινε πως δεδομένου ότι το τερματικό της εταιρείας VTTV στο Βασιλικό εξυπηρετεί εταιρείες πέραν 
των τοπικών εταιρειών, υπάρχει η δυνατότητα ή/και το ενδεχόμενο οι τοπικές εταιρείες πετρελαίου 
να αγοράζουν απευθείας από αυτές τους εμπόρους, ελαχιστοποιώντας το κόστος μεταφοράς/το 
λειτουργικό τους κόστος.

Περαιτέρω, μελετώντας τα όσα έχουν δηλωθεί από τις εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας ειδών 
πετρελαιοειδών, καθώς και από τους ίδιους τους πρατηριούχους, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα 
Λουκία Χριστοδούλου και το Μέλος της Επιτροπής, κ. Άριστος Αριστείδου έκριναν πως διαφαίνεται 
ότι το υψηλό κόστος ανέγερσης πρατηρίων στη βάση των υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων 
δημιουργούν εμπόδια στην είσοδο νέων εταιρειών και οδηγούν πολλές φορές τους πρατηριούχους 
να συμβάλλονται με τις υφιστάμενες εταιρείες εισαγωγής ώστε να επιτυγχάνουν κάλυψη μέρους των 
κόστων επένδυσης ή συντήρησης εξοπλισμού και ευκολίες πληρωμής σε περιόδους οικονομικής 
δυσχέρειας. Ως εκ τούτου, έκριναν πως η τροποποίηση της Χωροθετικής Πολιτικής και των λοιπών 
νομοθεσιών που εφαρμόζονται για την αδειοδότηση της ανέγερσης και λειτουργίας πρατηρίου 
πετρελαιοειδών καθίσταται πλέον επιτακτική ώστε να επιτρέπεται η γρήγορη και χωρίς γραφειοκρατία 
δημιουργία/ανέγερση χαμηλότερου κόστους πρατηρίων όπως π.χ. πρατήρια με μικρό αριθμό αντλιών 
(τουλάχιστον βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης), πρατήρια που να λειτουργούν αυτοματοποιημένα 
χωρίς συνεχή παρουσία προσωπικού καθώς και πρατήρια που να αποτελούν μέρος άλλων επιχειρήσεων 
ή να ασκούν περισσότερες δραστηριότητες, νοουμένου φυσικά ότι θα πληρούνται χωρίς εκπτώσεις 
τα θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι η θέση τους πως κάτι τέτοιο θα 
άλλαζε τα δεδομένα βιωσιμότητας των πρατηρίων (π.χ. μικρότερος απαιτούμενος όγκος πωλήσεων 
για οικονομική βιωσιμότητα ενός πρατηρίου), γεγονός που δύναται να ωθήσει νέους επενδυτές να 
εισέλθουν στην αγορά της εισαγωγής και εμπορίας, ενώ θα βελτίωνε σημαντικά την προσβασιμότητα 
του πληθυσμού σε πρατήρια καυσίμων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, ολόκληρες κοινότητες 
(ιδιαίτερα στη επαρχία και στα ορεινά) δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πρατήρια γιατί απλά το μέγεθος 
της κοινότητας δεν καθιστά οικονομικά εφικτή την ανέγερση πρατηρίου κοντά στην κοινότητα αυτή 
(με βάση τα εκάστοτε δεδομένα και τις ισχύουσες νομοθεσίες).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και το μέλος της Επιτροπής Άριστος Αριστείδου Παλούζας θεώρησαν ότι 
θα πρέπει:

• να μελετηθεί από το Κράτος η δημιουργία χαμηλότερου κόστους πρατηρίων όπως π.χ. πρατήρια  
 με μικρό αριθμό αντλιών, τουλάχιστον βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνησης, πρατήρια που να 
 λειτουργούν αυτοματοποιημένα χωρίς συνεχή παρουσία προσωπικού καθώς και πρατήρια που 
 να αποτελούν μέρος άλλων επιχειρήσεων ή να ασκούν περισσότερες δραστηριότητες, νοουμένου 
 φυσικά ότι θα πληρούνται χωρίς εκπτώσεις τα θέματα ασφάλειας. Κάτι τέτοιο, θα άλλαζε τα 
 δεδομένα βιωσιμότητας των πρατηρίων (π.χ. μικρότερος απαιτούμενος όγκος πωλήσεων για 
 οικονομική βιωσιμότητα ενός πρατηρίου), γεγονός που θα ωθήσει νέους επενδυτές να εισέλθουν 
 στην αγορά της εισαγωγής και εμπορίας, ενώ θα βελτίωνε σημαντικά την προσβασιμότητα του 
 πληθυσμού σε πρατήρια καυσίμων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, ολόκληρες κοινότητες (ιδιαίτερα 
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 στην επαρχία και στα ορεινά) δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πρατήρια γιατί απλά το μέγεθος της 
 κοινότητας δεν καθιστά οικονομικά εφικτή την ανέγερση πρατηρίου κοντά στην κοινότητα αυτή  
 (με βάση τα εκάστοτε δεδομένα και τις ισχύουσες νομοθεσίες).

• να μελετηθεί από το Κράτος η δυνατότητα παραχώρησης κινήτρων σε εταιρείες, έτσι ώστε να 
 δημιουργηθούν ανεξάρτητα πρατήρια που να έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα από 
 οπουδήποτε επιθυμούν, μέσω των αποθηκευτικών χώρων που διατηρεί η VTTV.

Η Επιτροπή στην Έκθεσή της υπογράμμισε πως είναι γενικά αποδεκτό ότι η είσοδος νέων αποδο-
τικότερων επιχειρήσεων μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών στην αγορά και 
να αποφέρει κέρδη όσον αφορά την αποδοτικότητα της αγοράς. Σύμφωνα με βιβλιογραφία στις 
περιπτώσεις όπου η είσοδος των νέων αποδοτικότερων επιχειρήσεων στην αγορά είναι σχετικά 
εύκολη (χαμηλοί φραγμοί εισόδου), αυξάνεται η πιθανότητα ανταγωνισμού στην αγορά και μειώνεται 
η πιθανότητα για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να ασκήσουν ισχύ στην αγορά. Εάν οι φραγμοί εισόδου 
είναι χαμηλοί, τότε οι νέες επιχειρήσεις είναι αναμενόμενο να εισέλθουν στην αγορά σχετικά γρήγορα 
και να αλλοιώσουν τα υψηλά κέρδη των υπαρχουσών επιχειρήσεων, αν υπάρχουν. Αντιθέτως, εάν οι 
φραγμοί εισόδου είναι υψηλοί, οι υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορεί να υιοθετήσουν αντί-ανταγωνιστική 
συμπεριφορά, να αυξήσουν τις τιμές και να επωφεληθούν από αυξημένα κέρδη, αφού δεν θα υπάρχει 
ο κίνδυνος να μειωθούν τα κέρδη τους από την είσοδο νέων επιχειρήσεων.1

Μετά από ενδελεχή μελέτη των σχετικών νομοθεσιών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στην Κύπρο 
υπάρχουν νομοθετικοί φραγμοί εισόδου, οι οποίοι εμποδίζουν την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση 
σε εταιρείες λιανικής πώλησης στην αγορά, ήτοι: 

 - Νομοθεσίες και Κανονισμοί που επιβάλλουν περιορισμούς στην αδειοδότηση πρατηρίων 
  καυσίμων και στην είσοδο νέων επιχειρήσεων.

 - Χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν 
  νέες επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το λιανικό επίπεδο στην Κύπρο υφίστανται νομοθετικοί περιορισμοί 
αναφορικά με την ανέγερση και τη λειτουργία πρατηρίων πετρελαιοειδών. Καταρχάς, οι Κανονισμοί 
που ρυθμίζουν τα θέματα αυτά χρονολογούνται από το 1972 (οι Κανονισμοί του 1989 και 1999 δεν 
επέφεραν ουσιαστικές αλλαγές ως προς τις προϋποθέσεις που τίθενται για την ανέγερση πρατηρίου 
πετρελαιοειδών). Πέραν των προϋποθέσεων που τίθενται στους εν λόγω Κανονισμούς, οι οποίοι 
αφορούν θέματα ασφάλειας, υπάρχουν περιορισμοί σε σχέση με το μέγεθος των πρατηρίων (καθώς 
αυτά δεν μπορούν να είναι μικρότερα των 790 τ.μ., με αποτέλεσμα οι εταιρείες να καλούνται να 
πληρώνουν αυξημένα ενοίκια), με τις αποστάσεις εισόδων και εξόδων από τα πρατήρια, με τις 
εμπορικές δραστηριότητες των πρατηρίων και τα ωράρια λειτουργίας αυτών. Περαιτέρω, στη βάση 
των όσων έχουν αναφερθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς, οι διαδικασίες για την απόκτηση των 
απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών από αριθμό κυβερνητικών υπηρεσιών καθιστούν την 
όλη διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή. Αξίζει να αναφερθούν μόνο μερικά από τα απαιτούμενα 
Πιστοποιητικά/απαιτούμενες Άδειες:

(1) Άδεια αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τον Έπαρχο.

(2) Πιστοποιητικό καταλληλόλητας και ασφάλειας από τον Επαρχιακό Μηχανικό των Δημοσίων 
 Έργων.

1 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, Τόμος II: Κατευθυντήριες Έκδοση 2.0, 
 βλ. http://www.oecd.org/daf/competition/49411453.pdf 
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(3) Πολεοδομική άδεια (έκδοση άδειας από Δημαρχεία ή Επαρχιακά/Κεντρικά Γραφεία Πολεοδομίας 
 και Οικήσεως).

(4) Άδεια οικοδομής (έκδοση άδειας από Δημαρχεία ή αρμόδιο τμήμα Επαρχιακής Διοίκησης).

(5) Πιστοποιητικό τελικής έγκρισης (έκδοση άδειας από Δημαρχεία ή αρμόδιο τμήμα Επαρχιακής 
 Διοίκησης).

(6) Άδεια λειτουργίας πρατηρίου (έκδοση άδειας από Δημαρχεία ή αρμόδιο τμήμα Επαρχιακής 
 Διοίκησης).

(7) Άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων (έκδοση άδειας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
 Ασφαλίσεων).

(8) Αριθμός Τελών που πληρώνονται για τις άδειες. 

Εισηγήσεις

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
είσοδο νέων αποδοτικότερων παικτών στη λιανική αγορά καυσίμων, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί ο 
ανταγωνισμός στον κλάδο των πετρελαιοειδών στην Κύπρο, εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

• Τροποποίηση/Αναθεώρηση του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου, ώστε να λυθεί 
 το πρόβλημα της λειτουργίας πρατηρίων χωρίς άδεια και για καλύτερη εποπτεία των πρατηρίων 
 γενικά, αφού σύμφωνα με τις Ετήσιες Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ένας σεβα- 
 στός αριθμός πρατηρίων λειτουργεί χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες, ενώ 
 κάποιες εξ αυτών έχουν εκδοθεί αντικανονικά. 

• Το αρμόδιο Υπουργείο να μελετήσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού τής 
 ισχύουσας χωροθετικής πολιτικής, του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου και των 
 σχετικών Κανονισμών που αφορούν την αδειοδότηση των πρατηρίων πετρελαιοειδών, με σκοπό 
 την ευκολότερη είσοδο νέων αποδοτικότερων δυνητικών ανταγωνιστών, ιδίως σε αγροτικές, και 
 ορεινές περιοχές της Κύπρου, ώστε να αναπτυχθεί αποτελεσματικότερα ο ανταγωνισμός στις εν 
 λόγω περιοχές.

• Το αρμόδιο Υπουργείο να εκπονήσει νέα, εκσυγχρονισμένη μελέτη για να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
 απλοποίησης των διαδικασιών και κριτηρίων στη διαδικασία εισόδου στην αγορά και μείωσης  
 της γραφειοκρατίας κατά την έκδοση αδειών λειτουργίας, χωρίς όμως να υπάρχουν εκπτώσεις σε 
 θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

• H Επιτροπή Παρακολούθησης Τιμών να συγκαλείται συχνότερα για ενημέρωση, συζήτηση και 
 μελέτη των αυξομειώσεων των τιμών που παρουσιάζονται στην αγορά καθότι κατά αυτό τον τρόπο 
 θα υπάρχει καλύτερη εποπτεία και παρακολούθηση τους.

Η σύνοψη της έκθεσης της Επιτροπής υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.
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4.1 Παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού  
 στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση χρονιάς, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ανταπο-
κρίθηκε στις προσκλήσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου 
κατέθεσε τις απόψεις της για σειρά ζητημάτων και θεμάτων που άπτονται του τομέα του Ανταγωνισμού 
και τις απασχόλησαν.

Ακολουθεί συνοπτικός κατάλογος με τις συμμετοχές της Επιτροπής στις συνεδρίες των διάφορων 
Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κατά το υπό επισκόπηση έτος:

• Στις 08/01/2020, 22/01/2019, 29/01/2020 και 26/02/2020, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής 
 Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροπο- 
 ποιητικοί) Κανονισμοί του 2019».

• Στις 05/02/2020, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
 Διοικήσεως με θέμα τις τραπεζικές χρεώσεις.

• Στις 12/02/2020, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, με θέμα τη λειτουργία 
 της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

• Στις 04/03/2020, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου 
 Διοικήσεως με θέμα «Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος».

• Στις 04/06/2020 και 02/07/2020, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας με θέμα 
 «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017».

• Στις 22/09/2020, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 
 με θέμα (α) «Ο περί Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020», (β) «Ο περί 
 της Μεταβίβασης των Αρμοδιοτήτων και Λειτουργιών της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου στο  
 Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νόμος του 2020» και (γ) «Ο περί της 
 Διατήρησης Αποθεμάτων Πρώτων Υλών Ζωοτροφών και Σιτηρών για Ανθρώπινη Χρήση Νόμος  
 του 2020».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ADVOCACY)

Κεφάλαιο 4
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4.2 Γνωμοδοτήσεις

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

Επιπλέον, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Επιτροπής έχει επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού και της εξέτασης 
των αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό από τη θέσπιση νόμων και διατάξεων, συνέδραμε μέσω 
του γνωμοδοτικού της έργου παρέχοντας προς διάφορους φορείς του δημοσίου, είτε μετά από 
συγκεκριμένα αιτήματα είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας αριθμό γνωμοδοτήσεων. Απόψεις και συστάσεις 
έχουν δοθεί και στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων για αριθμό προσχεδίων νομοσχεδίων, καθώς 
και γνωμοδοτήσεις προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με αριθμό θεμάτων και νομοθεσιών 
που ήταν ενώπιόν της. 
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European Competition Network

Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται πολύ στενά. Οι 
τομείς της συνεργασίας τους περιλαμβάνουν τη δίωξη των μυστικών συμπράξεων (καρτέλ), τον 
έλεγχο καταχρηστικών πρακτικών και τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Για σκοπούς 
καταπολέμησης των διασυνοριακών περιορισμών του ανταγωνισμού, οι Αρχές Ανταγωνισμού των 
Κρατών Μελών της ΕΕ δημιούργησαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN). Δυνάμει του 
ΕΚ αρ. 1/2003, οι Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της ΕΕ μπορούν να παρέχουν αμοιβαία 
συνεργασία και στήριξη π.χ. σε αιφνίδιους ελέγχους ή μέσω άλλων ερευνητικών εργασιών και μπορούν 
να συνεργάζονται στο πλαίσιο έρευνας μιας υπόθεσης με την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Πέραν όμως αυτού, μέσω του ECN, Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών Μελών της ΕΕ ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία τους στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των κατευθυντήριων 
γραμμών και των Κανονισμών Ομαδικής Απαλλαγής (Block Exemption Regulations), για παράδειγμα 
σε κάθετους και οριζόντιους περιορισμούς του ανταγωνισμoύ.

Η αμοιβαία συνεργασία των Αρχών Ανταγωνισμών των Κρατών Μελών της ΕΕ, αναμένεται να ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) αρ. 2019/1 «για την παροχή αρμοδιοτήτων 
στις αρχές ανταγωνισμού των Κρατών Μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες 
και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς», με συνδρομή και παρουσία 
υπαλλήλων της αιτούσας Αρχής κατά τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων σε χώρους επιχειρήσεων 
ή σε άλλους χώρους, και διενέργεια συνεντεύξεων. Επίσης, θα παρέχεται αμοιβαία συνδρομή 
στην κοινοποίηση εγγράφων στον αποδέκτη για λογαριασμό άλλης Αρχής που σχετίζονται με (α) 
Προκαταρκτικές αιτιάσεις για παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, και (β) οποιεσδήποτε 
αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων. Τέλος, θα παρέχεται αμοιβαία συνδρομή 
για σκοπούς εκτέλεσης αποφάσεων που επιβάλλουν πρόστιμα ή περιοδικές χρηματικές ποινές.

International Competition Network

Σε διεθνές επίπεδο, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού συνεργάζονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου 
Ανταγωνισμού (ICN). Με τη συμμετοχή 140 αρχών ανταγωνισμού, το ICN αποτελεί το μεγαλύτερο 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Κεφάλαιο 5



48 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020

δίκτυο αρχών ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού συμμετέχει 
ενεργά τόσο με τη συμμετοχή της σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται όσο και με την παροχή 
απόψεων και πληροφοριών για τις δράσεις της.

5.1 Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
  Ανταγωνισμού καθώς και σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια

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

Λόγω της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 και των μέτρων που λήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
πλειονότητα των συναντήσεων και των συνεδρίων σε θέματα ανταγωνισμού και ελέγχου συγκεντρώσεων 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

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

 Στις 10 Ιουνίου 2020 και στις 26-27 Νοεμβρίου 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής συμμετείχε 
 διαδικτυακά στις Συναντήσεις των Προέδρων Αρχών Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

• EUROPEAN COMPETITION DAY 

 Στις 7 και 8 Ιουλίου 2020, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος διαδικτυακά στο European  
 Competition Day που διοργανώθηκε από τη Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της 
 Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
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