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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία της εταιρείας Εστιατόριο Οιονόφιλος Λτδ (στο εξής η 
«Οιονόφιλος»)1 εναντίον των εταιρειών S. Stavrou Enterprises Ltd (στο εξής η «S.Stavrou»), Fereos Ltd (στο εξής η 
«Fereos»), B.A.T. (Cyprus) Ltd (στο εξής η «B.A.T.»), C.T.C. Ltd-Cassandra Trading Ltd (στο εξής η «Cassandra») και 
Cosmos Trading Ltd - CIGS (στο εξής η «Cosmos»), (όλες μαζί στο εξής θα αναφέρονται ως οι «καταγγελλόμενες 
εταιρείες») που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 30/10/2014.  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Επιτροπή, υπό προηγούμενη της σύνθεση, στη συνεδρία της ημερομηνίας 12/11/2014, αφού εξέτασε το περιεχόμενο της 
καταγγελίας της εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 30/10/2014, διαπίστωσε ότι για να είναι σε θέση να προβεί στη διερεύνηση 
της υποβληθείσας καταγγελίας απαιτείτο περαιτέρω πληροφόρηση και διευκρινίσεις από την καταγγέλλουσα. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να σταλεί επιστολή προς την Οιονόφιλος, ενημερώνοντας την σχετικά. 

Η Υπηρεσία, στις 14/11/2014 ενεργώντας στη βάση οδηγιών της Επιτροπής, απέστειλε επιστολή στην Οιονόφιλο 
ενημερώνοντας την για την πιο πάνω απόφασή της. Σχετική απάντηση, με ημερομηνία 28/11/2014, λήφθηκε στις 2/12/2014. 

Η Επιτροπή στη συνεδρία της με ημερομηνία 5/12/2014, , αφού διαπίστωσε ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είχαν 
υποβληθεί από την καταγγέλλουσα ήταν ικανοποιητικά, έδωσε οδηγίες προς την Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα 
αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις του Νόμου που περιέχονταν στην καταγγελία. 

Η Επιτροπή, υπό τη σύνθεση της, σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 
16/4/2013, 24/5/2013 και 2/2/2016, εξέτασε την υπόθεση σε συνεδρία ημερομηνίας 5/04/2016 υπό το φως της απόφασης του 
Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, στη Προσφυγή με αρ. 5651/2013 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 
κ.α. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και 2. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού) με την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της συμμετοχής σε αυτήν του κ. Χρίστου 
Τσίγκη, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ, καθότι τούτο παραβίαζε την αρχή της 
διάκρισης των εξουσιών. Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που έλαβε, έχοντας στη 
σύνθεσή της τον κ. Χρίστο Τσίγκη και όπως εξετάσει εξ΄ υπαρχής την υπόθεση, δίδοντας ταυτόχρονα σχετικές οδηγίες για έρευνα 
στην Υπηρεσία. 

Η Επιτροπή ακολούθως, αφού εξέτασε την καταγγελία της εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 30/10/2014, στη βάση της οποίας 
υποβάλλονταν ισχυρισμοί εναντίον των εταιρειών S. Stavrou , Fereos, B.A.T., Cassandra, και Cosmos αποφάσισε ομόφωνα, 
στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35  του Νόμου, να την αποδεχθεί, καθώς θεώρησε ότι οι υποβληθείσες πληροφορίες 
ήταν ικανοποιητικές για την εξέταση της καταγγελίας δίδοντας οδηγίες προς την Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα 
αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου  και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, που 
περιέχονταν στην καταγγελία. 

 
1 Η Επιτροπή αφού εξέτασε σημείωμα που είχε υποβληθεί από την Υπηρεσία με ημερομηνία 3/04/2017, ομόφωνα αποφάσισε 
να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει με τροποποίηση του τίτλου της παρούσας καταγγελίας ούτως ώστε να 
διατυπωθεί ορθά το όνομα της εταιρείας που υποβάλλει την καταγγελία, μετά και από πληροφόρηση που λήφθηκε από την 
ίδια.  
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Η Επιτροπή σε συνεδρία της με ημερομηνία 2/6/2016 αφού εξέτασε σημείωμα που είχε υποβληθεί από την Υπηρεσία με 
ημερομηνία 11/05/2016, ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει με τροποποίηση του τίτλου 
της καταγγελίας ούτως ώστε να καταγραφούν επακριβώς οι εταιρείες εναντίον των οποίων στρέφονταν η καταγγελία και οι 
επωνυμίες των εταιρειών που παρέθεσε η καταγγέλλουσα ως καταγγελλόμενες. 

Η Επιτροπή υπό τη σύνθεσή της, σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 
16/4/2013, 24/5/2013 και 5/9/2016, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 12/06/2017 εξέτασε την υπόθεση υπό το φως 
της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016, με την οποία ανατράπηκε 
η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 29/1/2016 στην Προσφυγή με αρ. 5651/2013 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου κ.α. και 1. Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και 2. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω Επιτροπής Προστασίας του 
Ανταγωνισμού), με την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της συμμετοχής σε αυτήν του κ. 
Χρίστου Τσίγκη. Η Επιτροπή, στην υπό αναφορά συνεδρία της, αποφάσισε την ανάκληση της ανακλητικής απόφασης της 
ημερομηνίας 5/04/2016, καθώς και όλων των μετέπειτα ληφθεισών αποφάσεων, προς ενεργό συμμόρφωση με την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση με αρ. 2/2016. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με τη σχετική νομολογία, με 
την απόφαση της Επιτροπής αναβιώνουν όλες οι ληφθείσες αποφάσεις που προηγούνται της ανακληθείσας, ήτοι οι αποφάσεις 
της Επιτροπής που είχαν ληφθεί με τη συμμετοχή του κ. Τσίγκη. 

Το νέο Μέλος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Ουστάς, ως ο διορισμός του από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5/9/2016, αφού 
ενημερώθηκε πλήρως σχετικά με όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης και οι 
οποίες προηγήθηκαν της εν λόγω ανακληθείσας απόφασης και έλαβε γνώση όλων των σχετικών με αυτές στοιχείων τα οποία 
είναι αναγκαία για το χειρισμό της υπόθεσης, τη διαμόρφωση γνώμης και άποψης επί αυτής και τη λήψη αποφάσεων, 
συμφώνησε  με τις αποφάσεις της Επιτροπής που λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη και υιοθέτησε αυτές, 
συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 5/12/2014 με την οποία αποφασίστηκε η διεξαγωγή 
προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία. 

Στις 6/07/2017, η Υπηρεσία ενημέρωσε τα εμπλεκόμενα μέρη αναφορικά με την πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής, ως οι 
οδηγίες της. 

Η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, με την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας της 
εν λόγω καταγγελίας, υπέβαλε σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 15/10/2018. 

Στις 24/10/2018, η Επιτροπή σε συνεδρία της,  αφού μελέτησε ενδελεχώς το σημείωμα της Υπηρεσίας σε συνάρτηση με το 
περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου κατέληξε στα ακόλουθα προκαταρκτικά συμπεράσματα:  

(α) Δεν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας Οιονόφιλος σε σχέση με την ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ 
των εταιρειών εισαγωγής βιομηχανοποιημένων τσιγάρων που να έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα είτε τον καθορισμών 
των τιμών διάθεσης των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων, είτε τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των λιανοπωλητών 
και συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

(β) Καμία εκ των καταγγελλομένων εταιρειών έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής πώλησης τσιγάρων και 
συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου. 

(γ) Δεν θεμελιώνεται η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των καταγγελλομένων επιχειρήσεων και 
συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου.  

(δ) Δεν υφίσταται σχέση οικονομικής εξάρτησης της Οιονόφιλος με οιοδήποτε καταγγελλόμενη εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην χονδρική πώληση προϊόντων καπνού και συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του 
άρθρου 6(2) του Νόμου. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που δυνατό να θεμελιώσουν τη 
σχέση οικονομικής εξάρτησης διαπιστώνεται ότι ούτε τα χρόνια συνεργασίας, ούτε οι επενδύσεις που ισχυρίζεται ότι 
πραγματοποίησε η Οιονόφιλος αλλά ούτε και το ποσοστό του κύκλου εργασιών έκαστης καταγγελλόμενης εταιρείας δεν 
κρίνονται παράγοντες ικανοί, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, να οδηγήσουν σε θεμελίωση της σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης της καταγγέλλουσας εταιρείας με κάποια εκ των καταγγελλομένων επιχειρήσεων.  

Στις 7 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή με επιστολή της ενημέρωσε την εταιρεία Οιόνοφιλος για τα προκαταρκτικά της 
συμπεράσματα, δίνοντάς της τη δυνατότητα,  να θέσει εγγράφως τις τυχόν απόψεις και θέσεις της επ’ αυτών εντός είκοσι 
μίας (21) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της. 

Στις 17 Ιανουαρίου 2019, ο νομικός σύμβουλος και δικηγόρος της εταιρείας Οιονόφιλος, με επιστολή του ζήτησε τη 
χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής των θέσεων της επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής. 

Στις 23 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή σε συνεδρία της εξέτασε το περιεχόμενο της επιστολής του νομικού συμβούλου της 
καταγγέλλουσας ημερομηνίας 17/1/2019 αναφορικά με το αίτημα της για χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής των 
θέσεων της επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής, το οποίο αποφάσισε να εγκρίνει εν μέρει. 

Η Επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2019, προς το  νομικό σύμβουλο της εταιρείας Οιονόφιλος, 
κάλεσε την καταγγέλλουσα να θέσει εγγράφως τις θέσεις της μέχρι την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019.  

Στις 28/2/2019, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Oιονόφιλος Λτδ με επιστολή του δήλωσε τα εξής: «[….] αποσύρω άνευ 
βλάβης την καταγγελία των πελατών μας με δικαίωμα επανακαταχώρησης. Περαιτέρω, αντιλαμβανόμαστε ότι η παρούσα 
ενέργεια μας έχει ως αποτέλεσμα την μη ύπαρξη ανάγκης εκ μέρους της Επιτροπής να προχωρήσει σε έκδοση Απόφασης.» 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019 αφού εξέτασε το αίτημα που της είχε υποβληθεί τόνισε ότι, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, έχει καθήκον και αρμοδιότητα την 
εξέταση παραβάσεων του Νόμου, αλλά και του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Επομένως, η Επιτροπή ανέφερε 
πως, έχει υποχρέωση, ως το αρμόδιο, με βάση τη σχετική νομοθεσία, ανεξάρτητο διοικητικό ανεξάρτητο όργανο, 
καθηκόντως να επιλαμβάνεται στη βάση του άρθρου 35 του Νόμου, όλων των καταγγελιών, που αποδεικνύουν έννομο 
συμφέρον κατά το χρόνο υποβολής της καταγγελίας τους και άμα τη διεξαγωγή δέουσας έρευνας να κινεί διαδικασίες 
εξέτασης πιθανολογούμενων παραβάσεων βάσει του άρθρου 17 του Νόμου και ακολούθως να λαμβάνει κατόπιν της 
δέουσας διαδικασίας τις πλέον πρόσφορες και προσήκουσες αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις ή μη του δικαίου του 
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ανταγωνισμού. Η Επιτροπή παράλληλα  σημείωσε  ότι, οι διαδικασίες της δεν μπορούν να θεωρούνται ή να αποτελούν 
μοχλό πίεσης για επίλυση διαφορών, καθότι προστατεύει το δημόσιο συμφέρον για την αποτελεσματική λειτουργία του 
ανταγωνισμού. Όπως καταγράφει ο καθηγητής Guylain Clamour σε σχετικό σύγγραμμά του: «Η προστασία του 
ανταγωνισμού και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αποτελούν δύο στόχους που συγκλίνουν, και ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός μετατρέπεται σε απαίτηση δημοσίου συμφέροντος, σχετικού με την ορθή λειτουργία της αγοράς».2 
Συνοψίζοντας, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι, ως το αρμόδιο διοικητικό όργανο, που ελέγχει τις εν τη Δημοκρατία πρακτικές 
παραβάσεων του Νόμου που εφαρμόζει, ασκεί εξουσία προς το δημόσιο συμφέρον και οφείλει να μην επιτρέπει την 
ανάπτυξη συνθηκών που καταστρατηγούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Εξ ου και το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει 
αρμοδιότητα να επεμβαίνει ανά πάσα στιγμή με αυτεπάγγελτη έρευνα για πιθανολογούμενες παραβάσεις της νομοθεσίας 
της. Δεδομένων των όσων αναφέρθηκαν, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι, εκ των πραγμάτων και, λόγω του σταδίου στο 
οποίο βρισκόταν η ενώπιόν της διαδικασία όταν εγέρθηκε το ζήτημα της απόσυρσης, όπου μετά τη διενέργεια της 
προκαταρκτικής έρευνας η Επιτροπή ομόφωνα κατέληξε στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της αναφορικά με τη μη 
ύπαρξη παραβάσεων των άρθρων 3(1), 6(1) και 6(2) του Νόμου, όφειλε να ασκήσει τις κατά Νόμο αρμοδιότητές της. Στη 
βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι νομιμοποιείται να προωθήσει την παρούσα διαδικασία στη βάση 
της προκαταρκτικής έρευνας και ως εκ τούτου, δεν αποδέχθηκε την απόσυρση της καταγγελίας και αποφάσισε να 
ολοκληρώσει την εξέταση της υπόθεσης επί της ουσίας, και να προχωρήσει στη συνέχεια σε έκδοση απόφασης επί της 
καταγγελίας.  

Στις 2 Απριλίου 2019, η Επιτροπή με επιστολή της ενημέρωσε το δικηγόρο της εταιρείας Οινόφιλος για την εν λόγω 
απόφαση της, δίνοντάς τη δυνατότητα, να θέσει εγγράφως τις απόψεις και θέσεις των πελατών του επί των 
προκαταρκτικών της συμπερασμάτων, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής.  

Στις 5 Απριλίου 2019, ο νομικός σύμβουλος και δικηγόρος της εταιρείας Οιονόφιλος, με επιστολής ζήτησε τη χορήγηση 
παράτασης του χρόνου υποβολής των θέσεων της επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής. Το εν λόγω 
αίτημα εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019. Ο νομικός 
σύμβουλος της εταιρείας Οιονόφιλος, ενημερώθηκε σχετικά εγγράφως με επιστολή ημερομηνίας 9/4/2019. 

Στις 16 Απριλίου 2019, ο νομικός σύμβουλος και δικηγόρος της εταιρείας Οιονόφιλος υπέβαλε στην Επιτροπή τις θέσεις 
των πελατών του επί των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συνεκτιμώντας τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, επικέντρωσε την προσοχή της στα 
ακόλουθα: 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία της εταιρείας Οιονόφιλος εναντίον των εταιρειών S. Stavrou, 
Fereos, B.A.T., Cassandra και Cosmos που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 30/10/2014. Με την υπό αναφορά καταγγελία 
η εταιρεία Οιονόφιλος ισχυρίζεται ότι με τη θέσπιση του περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικού) Νόμου 169(Ι)2012 
στις 6/12/2012, ο οποίος καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή της Ανώτερης Τιμής Λιανικής Πώλησης (στο εξής η «ΑΤΛΠ») 
τσιγάρων, οι καταγγελλόμενες εταιρείες έχουν μειώσει το ποσοστό κέρδους της Οιονόφιλος από 12% σε 8%, ενώ κατά την 
υποβολή της καταγγελίας το ποσοστό κέρδους κυμαινόταν μεταξύ 3,5-6,5%. Με τις ενέργειες τους αυτές, σύμφωνα με την 
Οιονόφιλος, οι καταγγελλόμενες εταιρείες έχουν προβεί σε παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και των άρθρων 101 
και 102 της ΣΛΕΕ. 

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου, η Οιονόφιλος ισχυρίζεται3 ότι οι καπνοβιομηχανίες/ εισαγωγείς 
καπνικών προϊόντων έχουν συμφωνήσει ή/και στην πράξη έχουν εναρμονιστεί για να μειώσουν το ποσοστό κέρδους των 
πελατών τους, στο ύψος που καταγράφεται πιο πάνω, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, αφού με άμεσο 
τρόπο καθορίζουν τόσο τις τιμές αγοράς όσο και τις τιμές πώλησης των καπνικών προϊόντων με αυθαίρετο τρόπο.  

Σε ότι αφορά το άρθρο 6(1)(α), η Οιονόφιλος διατείνεται4 ότι οι καπνοβιομηχανίες / οι εισαγωγείς τσιγάρων λόγω μεγέθους 
και οικονομικής επιφάνειας κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σχέση με τους λιανοπωλητές, γεγονός που τους καθιστά 
ικανούς να παρακωλύουν, νοθεύουν και περιορίζουν τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα με την αποκλειστική εξουσία που 
απέκτησαν για τον καθορισμό και αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης στην εκάστοτε μικρότερη συσκευασία 
τσιγάρων, χωρίς κανένα κριτήριο, όρο ή περιορισμό και εντελώς αυθαίρετα. Η Οιονόφιλος, θεωρεί ότι οι εισαγωγείς κατά 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν, καθορίζουν το ποσοστό κέρδους των λιανοπωλητών σε ότι αφορά τα 
τσιγάρα. 

Σε σχέση με το άρθρο 6(2) του Νόμου, η Οιονόφιλος θεωρεί ότι υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης 
οικονομικής εξάρτησης όλων των λιανοπωλητών τσιγάρων από τους Καπνοβιομήχανους/εισαγωγείς καπνικών 
προϊοντων. Η εξουσία που έχουν οι τελευταίοι για τον καθορισμό της τιμής πώλησης στους λιανοπωλητές, όσο και της 
ανώτερης τιμής πώλησης που οι λιανοπωλητές πωλούν και αφορά το κάθε πακέτο τσιγάρων, έχει ως συνέπεια ως ο 
Οιονόφιλος ισχυρίζεται να μην παρέχεται εύλογο κέρδος στους πωλητές τσιγάρων.   

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

3.1 Καταγγέλλουσα εταιρεία - Εστιατόριο Οιονόφιλος Λτδ 

Η «Εστιατόριο Οιονόφιλος Λτδ» είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια του περιπτέρου «ΜΑΚΡΥΔΡΟΜΟΣ» στην οδό Λήδρας, 
στη Λευκωσία, το οποίο πωλεί τσιγάρα και άλλα καπνικά προϊόντα, σοκολάτες, αναψυκτικά και είδη περιπτέρου. 

 
2 Guylain Clamour, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, [2006] 
ed.Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, σελ. 52 επ.. 
3 Βλ. Έγγραφο καταγγελίας ημερομηνίας 4/11/2014. 
4 Βλ. Έγγραφο καταγγελίας ημερομηνίας 4/11/2014. 
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3.2. Καταγγελλόμενες εταιρείες: 

S. Stavrou Enterprises Ltd 

Η S. Stavrou Enterprises Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και διάθεση στο λιανικό εμπόριο τσιγάρων, 
πούρων, καπνού και κινητών τηλεφώνων. Η S.Stavrou κατά τον ουσιώδη χρόνο, εμπορευόταν τις ακόλουθες επωνυμίες 
τσιγάρων: Karelia Slims (Blue, Crem, Menthol), G. Karelia & Sons, Karelia Blue 100’s και Karelia White. Σύμφωνα με 
στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα εταιρεία5, η S.Stavrou έχει παύσει τη διανομή καπνικών προϊόντων στην 
Κυπριακή αγορά από τις 10 Οκτωβρίου 2016. Σημειώνεται ότι η Cosmos Tobacco Trading Ltd που είναι 100% θυγατρική 
της Cosmos Trading Ltd, ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2016 να εμπορεύεται τα καπνικά προϊόντα Karelia.. 

Fereos Ltd  

Η Fereos Ltd αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία κατά τον ουσιώδη χρόνο δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διάθεση καπνικών 
προϊόντων (τσιγάρα, στριφτά, πούρα), οινοπνευματωδών ποτών, κρασιών και τροφίμων στην κυπριακή αγορά. Η εταιρεία 
Fereos δήλωσε ότι δεν δραστηριοποιείται πλέον στη συγκεκριμένη αγορά6, και συγκεκριμένα από την 1η Μαρτίου 2015. 
Οι εμπορικές επωνυμίες των τσιγάρων που εμπορεύεται η Fereos είναι οι ακόλουθες: Davidoff, West, Maxim, L&B, 
Superkings, Richmond, Regal και No.1.  

B.A.T. (Cyprus) Ltd 

Η B.A.T. (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και είναι θυγατρική εταιρεία της British American Tobacco plc7. Η εν λόγω εταιρεία 
δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και πώληση τσιγάρων και άλλων καπνικών προϊόντων. Οι επωνυμίες τσιγάρων που η 
B.A.T. εμπορεύεται στην Κύπρο είναι: Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, Vogue, Senior Service, Royals, 
Crown, Craven A, John Player Gold Leaf, Prince. 

C.T.C. Ltd-Cassandra Trading Ltd 

Η Cassandra είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Cyprus Trading Corporation 
Plc. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Cassandra είναι, μεταξύ άλλων, η αποκλειστική εμπορία και διανομή των 
καπνικών προϊόντων της Philip Morris Products S.A. (Philip Morris International-PM8) με την οποία έχει υπογράψει σχετική 
σύμβαση διανομής. Δυνάμει σύμβασης με την Philip Morris, η εν λόγω εταιρεία εισάγει, πωλεί και διανέμει τα προϊόντα σε 
ολόκληρη την Κύπρο. Η Cassandra εξυπηρετεί περίπου 1900 σημεία λιανικής πώλησης. Οι επωνυμίες των τσιγάρων που 
εμπορεύεται είναι: Marlboro, Philip Morris και L&M. Στο παρελθόν η Cassandra επιπρόσθετα εμπορευόταν τις επωνυμίες 
Old Navy και Virginia Slims.  

Cosmos Trading Ltd  

Η Cosmos Trading Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και αποθήκευση ταχέων κινούμενων 
καταναλωτικών προϊόντων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και καπνικά προϊόντα όπως τσιγάρα, λεπτοκομμένος 
καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, πούρα και πουράκια. Μέσω της 
θυγατρικής της εταιρείας, Cosmos Tobacco Trading Ltd, διανέμει στην κυπριακή αγορά από την 1/1/2014 τα καπνικά 
προϊόντα της Japan Tobacco International (JTI) και της Swisher International (πούρα και πουράκια μόνο). Οι επωνυμίες 
τσιγάρων που εμπορεύεται η Cosmos είναι Mayfair, Berkeleys (διακόπηκε η εισαγωγή του το 2012), Silk Cut, B&H Virginia, 
B&H Slidebox, Sterling, Camel, Winston, La Femme (διακόπηκε η εισαγωγή του το 2015). 

4. ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΟΝΟΦΙΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο αξιολόγησης της παρούσας υπόθεσης εξέτασε ενδελεχώς και με προσοχή τις θέσεις της εταιρείας 
Οιονόφιλος σύμφωνα με την επιστολή της ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, αναφορικά με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα 
της Επιτροπής, ως αυτά της είχαν κοινοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2019. 

Η εταιρεία Οιονόφιλος με την υπό αναφορά επιστολή της δήλωσε ότι απορρίπτει ή/και δεν αποδέχεται τα όσα συνοψίζονται 
στις υπό 6 (α)-(δ) παραγράφους, καθότι θεωρεί αυτά λανθασμένα, ή/και ότι αυτά λήφθηκαν χωρίς δέουσα ή/και επαρκή 
έρευνα ή/και χωρίς αιτιολογία ή/και ότι παραβιάζουν τις αρχές της Ισότητας ή/και της Ίσης Μεταχείρισης και σε κάθε 
περίπτωση επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα της δικαιώματα.  

Η Επιτροπή στη βάση όλων των δεδομένων και των αναλύσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 
έρευνας της παρούσας υπόθεσης, είχε καταλήξει προκαταρκτικά ότι: 

(α) δεν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας Οιονόφιλος σε σχέση με την ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ 
των εταιρειών εισαγωγής βιομηχανοποιημένων τσιγάρων που να έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα είτε τον καθορισμών 
των τιμών διάθεσης των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων, είτε τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των λιανοπωλητών 
και συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

(β) Καμία εκ των καταγγελλομένων εταιρειών έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής πώλησης τσιγάρων και 
συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου. 

(γ) Δεν θεμελιώνεται η ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των καταγγελλομένων επιχειρήσεων και 
συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου.  

 
5 Βλ. Απαντήσεις νομικών εκπροσώπων της Εστιατόριο Οιονόφιλος Λτδ, ημερομηνίας 13/7/2017 
6 H νέα εταιρεία που ανέλαβε τις επωνυμίες αυτές είναι η Phoenicia Fereos Cyprus ltd. Οι μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας 
είναι η Fereos Ltd και η Phoenicia T.A.A. (Cyprus) Ltd. 
7 https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=26492169 
8 https://www.ctcgroup.com/business-sectors/distribution/  
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(δ) Δεν υφίσταται σχέση οικονομικής εξάρτησης της Οιονόφιλος με οιοδήπορε εκ των καταγγελλόμενων εταιρειών που 
δραστηριοποιείται στην χονδρική πώληση προϊόντων καπνού και συνακόλουθα, δεν πιθανολογείται παράβαση του 
άρθρου 6(2) του Νόμου. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που δυνατό να θεμελιώσουν τη 
σχέση οικονομικής εξάρτησης διαπιστώθηκε ότι ούτε τα χρόνια συνεργασίας, ούτε οι επενδύσεις που ισχυρίζεται ότι 
πραγματοποίησε η Οιονόφιλος αλλά ούτε και το ποσοστό του κύκλου εργασιών έκαστης καταγγελλόμενης εταιρείας δεν 
κρίνονται παράγοντες ικανοί, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, να οδηγήσουν σε θεμελίωση της σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης της καταγγέλλουσας εταιρείας με κάποια εκ των καταγγελλομένων επιχειρήσεων.  

Η εταιρεία Οιονόφιλος με την επιστολή της ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019, ανέφερε ότι η Επιτροπή παρά την παραπομπή 
που προβαίνει σε αριθμό αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της, 
εντούτοις δεν ασχολείται με το καθεστώς καθορισμού της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης των καπνικών προϊόντων 
στην ελληνική επικράτεια. Επεσήμανε επίσης ότι στην Ελλάδα, η ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης των καπνικών προϊόντων 
καθορίζεται από τριμελή επιτροπή στην οποία λαμβάνει μέρος «εκπρόσωπος του Κράτους- Υπουργείου, εκπρόσωπος των 
εταιρειών εισαγωγής καπνικών προϊόντων και εκπρόσωπος των εταιρειών εισαγωγής καπνικών προϊόντων και 
εκπρόσωπος του συνδέσμου περιπτερούχων και σημείων λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων». 

Περαιτέρω ή/και διαζευκτικά των ανωτέρω, η εταιρεία Οιονόφιλος δήλωσε ότι η πραγματικότητα είναι η εξής: 

(α) Οι εισαγωγείς καπνικών προϊόντων καθορίζουν μεταξύ τους την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης. Η εν λόγω συναλλαγή 
από μόνη της αναδεικνύει ολιγοπώλιο και πολύ υψηλά εμπόδια ένταξης στην αγορά εισαγωγής και χονδρικής πώλησης 
καπνικών προϊόντων. 

(β) Τη δυνατότητα και ευχέρεια των καταγγελθεισών εταιρειών να προβαίνουν σε συνεννόησής για τον καθορισμό όχι 
οποιαδήποτε τιμής (πράγμα το οποίο είναι ήδη μεμπτό), αλλά της ανώτερη τιμής των καπνικών προϊόντων (πράγμα το 
οποίο είναι παράλογο). 

(γ) Οι εν λόγω εισαγωγείς εντόπισαν το σημείο τιμής (price point) για το οποίο αυτοί θα ήταν σε θέση να εξασφαλίσουν 
ικανοποιητικό κέρδος και όφελος, αφού η κερδοφορία των εισαγωγέων καπνικών προϊόντων στηρίζεται στο γεγονός ότι 
αυτοί πωλούν τις μεγαλύτερες ποσότητες καπνικών προϊόντων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση στην Κύπρο 
και η καθορισθείσα τιμή από αυτούς των καπνικών προϊόντων προσθέτει η αφαιρεί απλά από το επίπεδο κέρδους τους 
(Profit margin) άλλα κυριότερα αποκλείει άλλους πιθανούς ανταγωνιστές από την εν λόγω αγορά. 

Η εταιρεία Οιονόφιλος, στην εν λόγω επιστολή της δήλωσε επίσης ότι προκαλείται στρέβλωση στην αγορά. Ειδικότερα, 
επεσήμανε ότι οι εισαγωγείς έχουν την εν του νόμου απορρρεόμενη ευχέρεια να εισηγηθούν στο κράτος χαμηλότερο 
πλαφόν τιμών καπνικών προϊόντων σε σχέση με το υφιστάμενο. Οι εν λόγω χαμηλές τιμές , σύμφωνα με την Οιονόφιλος, 
θα εξασφάλιζαν κέρδος για τους εισαγωγείς αλλά αντίθετα για τους λιανικούς εμπόρους (λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα 
λειτουργία μιας λιανικής επιχείρησης, όπως αυτά ενός περιπτερού) δεν θα εξασφάλιζαν οποιοδήποτε κέρδος. Σύμφωνα 
με τα όσα η εταιρεία δηλώνει «θα πρέπει όμως […] οι περιπτερούχοι, να διαθέτουν καπνικά προϊόντα στην επιχείρηση τους 
με την ελπίδα ότι κάποιος  μαζί με τα καπνικά προϊόντα θα αγοράσει και άλλα είδη περιπτέρου ή/και είδη της επιχείρησης 
τους.» 

Η εταιρεία Οιονόφιλος, στην εν λόγω επιστολή της δήλωσε επίσης ότι η διατίμηση των καπνικών προϊόντων, στην οποία 
προσβλέπουν οι εισαγωγείς καπνικών προϊόντων δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ως υποστήριξε, στην περίπτωση 
των καπνικών προϊόντων (εφόσον το δημόσιο συμφέρον κλίνει προς τον περιορισμό του καπνίσματος) δικαιολογείται ο 
προκαθορισμός ανώτερης τιμής εμπορευμάτων. Σύμφωνα με την ίδια, είναι κοινώς παραδεκτό ότι οι υψηλές τιμές 
καπνικών προϊόντων τείνουν να επηρεάζουν τις  καταναλωτικές συνήθειες του κοινού με αποτέλεσμα τέτοιες τιμές να 
προκαλούν μειωμένη κατανάλωση.  

Επιπρόσθετα, υποστήριξε ότι οι εισαγωγείς καπνικών προϊόντων έχουν καθορίσει τις ανώτερες τιμές καπνικών προϊόντων 
με κίνητρο, μια τιμή να μην αποτελεί εμπόδιο στην κατανάλωση και παράλληλα να επιτρέπει τη δική τους κερδοφορία 
αδιαφορώντας για την κερδοφορία των λιανικών επιχειρήσεων. Αυτό σύμφωνα με την ίδια, θα ήταν πλήρως αποδεκτό εάν 
οι τιμές των καπνικών προϊόντων ήταν πλήρως φιλελευθεροποιημένες.  

Στη βάση όλων των ανωτέρω, η εταιρεία Οιονόφιλος υποστήριξε ότι υπάρχει κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους 
για ένα υγιή ή/και νόμιμο ανταγωνισμό από τις θέσεις που κατέχουν οι καταγγελλόμενες εταιρείες στην κυπριακή αγορά 
και συγκεκριμένα ότι πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 3 και 6 του Νόμου ως επίσης και των άρθρων 101 και 102 
της ΣΛΕΕ και καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει τη θέση τους προτού λάβει την τελική της απόφαση. 

5. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι για να εξεταστεί μια συγκεκριμένη αγορά, πρέπει να αξιολογηθούν οι δυνατότητες του 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτής της αγοράς η οποία περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, μπορούν να ικανοποιούν διαρκείς ανάγκες και είναι εναλλάξιμα με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Η 
σχετική αγορά οριοθετείται: (α) ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες (σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών), και (β) 
γεωγραφικώς (σχετική γεωγραφική αγορά). Με τον ορισμό μιας αγοράς, τόσον όσο αφορά τα προϊόντα, όσο και τη 
γεωγραφική διάσταση της, μπορούν να προσδιοριστούν οι πραγματικοί ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι σε θέση να 
επηρεάσουν τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και να τις εμποδίσουν να ενεργούν ανεξάρτητα από τις 
πιέσεις που επιβάλει ο πραγματικός ανταγωνισμός.9   

5.1. Σχετική αγορά προϊόντων και/ή υπηρεσιών 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς: «η 
αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να 

 
9 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού. 520/VI/2011, ΣΚ. 57. 
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υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία 
προορίζονται».10 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ερωτήθηκαν όλες οι καταγγελλόμενες εταιρείες 
αναφορικά με την εναλλαξιμότητα των βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων οι οποίες ανέφεραν τα ακόλουθα: 

 Η Εταιρεία Cassandra, σχετικά με την ανάλυση της εναλλαξιμότητας των βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων 
από πλευράς ζήτησης ανέφερε ότι: 

- « Τα χαρακτηριστικά των δύο προϊόντων δεν διαφέρουν ουσιαστικά. Τα περιεχόμενα του τσιγάρου και του 
στριφτού τσιγάρου είναι ως ένα σημείο παρόμοια, ήτοι τόσο τα τσιγάρα όσο και το στριφτό τσιγάρο περιέχουν 
καπνό, φίλτρο και χαρτί στο οποίο περιτυλίγεται ο καπνός και το φίλτρο. Στην ουσία τόσο τα τσιγάρα όσο και τα 
στριφτά τσιγάρα είναι κύλινδροι καπνού οι οποίοι περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα.   

- Περαιτέρω, η σκοπούμενη χρήση των τσιγάρων και του λεπτοκομμένου καπνού είναι η ίδια, ήτοι το κάπνισμα. 

- Ως ένα σημείο παρατηρείται υποκατάσταση - μεταβολή (switching) από τον λεπτοκομμένο καπνό προς τα τσιγάρα 
και το αντίθετο. Μερικοί καταναλωτές θεωρούν τον καπνό και τα τσιγάρα ως εναλλάξιμα και ανά περιόδους 
χρησιμοποιούν είτε λεπτοκομμένο καπνό, είτε τσιγάρα ή/και τα δύο.  

- Ενδεχόμενα κάποιοι καταναλωτές σε περίπτωση μικρής αλλά σημαντικής, μη συγκυριακής και διαρκούς αύξησης 
της σχετικής τιμής του ενός προϊόντος να στραφούν στο άλλο προϊόν καθιστώντας ανώφελη την εν λόγω αύξηση 
της σχετικής τιμής του υπό εξέταση προϊόντος.»   

Όσον αφορά την υποκατάσταση των δύο προϊόντων από πλευράς της προσφοράς, η Cassandra σημείωσε τα ακόλουθα: 

- « Οι πλείστες καπνοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθευτών της Cassandra, παράγουν τόσο 
τσιγάρα όσο και λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων. 

- Τα ίδια συστήματα παραγωγής, διανομής και πώλησης χρησιμοποιούνται και για δύο προϊόντα. Η διανομή των δύο 
προϊόντων γίνεται ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο.  

- Ως ένα βαθμό τα δύο προϊόντα παράγονται από τα ίδια ή παρόμοια μηχανήματα και στους ίδιους χώρους 
παραγωγής. Περαιτέρω, η τεχνική γνώση και εμπειρία που χρειάζεται για την επεξεργασία την παραγωγή και 
διανομή των δύο προϊόντων είναι η ίδια. 

- Οι καπνοβιομηχανίες άμεσα, εύκολα και με σχετικά αμελητέο κόστος μπορούν να μεταβάλουν την παραγωγή π.χ. 
των τσιγάρων και να συσκευάζουν λεπτοκομμένο καπνό για χειροποίητα τσιγάρα ή το αντίθετο ή/και να παράγουν 
και τα δύο αυτά προϊόντα. 

- Δεν απαιτείται η δαπάνη ποσών για διαφήμιση ή εμπορική προώθηση των εν λόγω προϊόντων (sunk costs) 
προκειμένου να προσελκυστεί πελατεία σε περίπτωση μεταβολής της παραγωγής από τσιγάρα σε καπνό ή/και το 
αντίθετο, εφόσον η οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης καπνικών προϊόντων απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 5 
νόμου Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) ως έχει τροποποιηθεί (Ν. 75(Ι)/2002) :  

«Απαγορεύεται η διαφήμιση και/ή χορηγία προϊόντων καπνού, υπό μορφή γραπτού, προφορικού, εντύπου, 
ραδιοφωνικού, κινηματογραφικού μηνύματος ή μηνύματος των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

(2) Από την απαγόρευση του εδαφίου (1) εξαιρούνται διαφημίσεις στον τύπο ή σε άλλα έντυπα μέσα που προορίζονται 
αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες 
χώρες εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισμός των εντύπων αυτών». 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η εταιρεία Cassandra ανέφερε πως ενδεχομένως ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για 
την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων να είναι εναλλάξιμος με τα τσιγάρα τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και 
από πλευράς προσφοράς και κατά συνέπεια η σχετική αγορά προϊόντος να περιλαμβάνει και το λεπτοκομμένο καπνό.  

Η Επιτροπή όμως παρατηρεί ότι η εταιρεία Cassandra αναφέρθηκε επίσης σε στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της 
θεώρησης ότι τα τσιγάρα και ο λεπτοκομμένος καπνός δεν είναι εναλλάξιμα προϊόντα και κατά συνέπεια συνιστούν 
διακριτές αγορές προϊόντος τα οποία καταγράφονται στη συνέχεια: 

« 

- Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο προϊόντων ως ένα σημείο διαφέρουν. Ο τρόπος παρουσίασης και 
συσκευασίας δε διαφέρει ουσιαστικά. Ενώ τα τσιγάρα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο και είναι ομοιόμορφοι 
κύλινδροι καπνού που περιτυλίγονται  με φίλτρο σε χαρτί, ο καπνός που προορίζεται για κατασκευή χειροποίητων 
τσιγάρων διατίθεται φιλαρισμένος (νηματοποιημένος) ή πεπιεσμένος σε πλάκες.  Το στριφτό τσιγάρο διαφέρει σε 
εμφάνιση από το τσιγάρο.  

- Η φορολογική μεταχείριση των τσιγάρων και του λεπτοκομμένου καπνού διαφέρει. Ο τρόπος υπολογισμού του 
φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα διαφέρει από τον τρόπο κατά τον οποίο υπολογίζεται ο φόρος κατανάλωσης στον 
λεπτοκομμένο καπνό. 

- Οι τιμές του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και των τσιγάρων 
διαφέρουν. Επίσης, και ο περί Φόρων Κατανάλωσης  (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν.169(Ι)/2012) (εφ’ εξής 
«Τροποποιητικός Νόμος») που ψηφίστηκε στις 6.12.2012, διαχώρισε τα τσιγάρα από τον λεπτοκομμένο καπνό στο 
άρθρο 85 (3), καθώς απαγόρευσε στους λιανοπωλητές την πώληση των τσιγάρων σε τιμή ανώτερη από την 
αναγραφόμενη ανώτερη λιανική τιμή πώλησης όχι όμως και του λεπτοκομμένου καπνού που η τιμή του μπορεί να 
καθορίζεται ελεύθερα από τους λιανοπωλητές.  

 
10Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου 
ανταγωνισμού. 97/C 372/03, παρ. 7. 
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- Τα δύο προϊόντα ενδεχόμενα να προσελκύουν διαφορετικές κατηγορίες καπνιστών (εάν και εφόσον οι καπνιστές 
δύναται να διαχωριστούν σε κατηγορίες) παρά το ότι η σκοπούμενη χρήση των δύο προϊόντων είναι η ίδια, δηλαδή, 
το κάπνισμα.  

- Για την κατασκευή ενός χειροποίητου τσιγάρου ο καταναλωτής θα πρέπει απαραίτητα να προμηθευτεί χαρτάκια για 
το περιτύλιγμα του τσιγάρου ή και φίλτρα, κάτι το οποίο του επιτρέπει να κάνει διάφορους συνδυασμούς σύμφωνα 
πάντα με τις προτιμήσεις του. Σε αυτή τη διαδικασία περιλαμβάνονται και οι προσωπικές προτιμήσεις του κάθε 
καπνιστή. Επομένως, φαίνεται ότι ο καταναλωτής δεν λαμβάνει υπόψη μόνο την τιμή αλλά ενδεχόμενα και άλλα 
κριτήρια, όπως την αξία την οποία προσδίδει στη διαδικασία του να κατασκευάζει τα δικά του τσιγάρα σύμφωνα με 
τις δικές του προτιμήσεις και προδιαγραφές, επιλέγοντας μέσα από μία μεγάλη ποικιλία σε χαρτάκια σε διάφορα 
μεγέθη και πλάτος, φίλτρα ακόμα και επιλέγοντας τον τύπο και την ποσότητα του καπνού.» 

Σε ότι αφορά την εναλλαξιμότητα μεταξύ των διαφόρων επωνυμιών τσιγάρων, η Cassandra υποστήριξε ότι στην αγορά 
υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα και δυναμισμός, με αποτέλεσμα η εν λόγω αγορά τα τελευταία χρόνια να θεωρείται ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική με υποκατάσταση μεταξύ επωνυμιών και μάλιστα τελευταία παρατηρείται ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε 
μεγαλύτερη έκταση και βαθμό. 

Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι η εταιρεία Fereos στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ερωτώμενη αναφορικά με 
την εναλλαξιμότητα των βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων από πλευράς ζήτησης δήλωσε ότι: «ο ψιλοκομμένος 
καπνός για στριφτά είναι εναλλάξιμος και υποκατάστατος των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων. Καίριας σημασίας για την 
άποψή μας αυτή είναι το γεγονός ότι ο καταναλωτής με μεγάλη ευκολία μεταπηδά από το ένα προϊόν στο άλλο για σωρεία 
λόγων, όπως ενδεικτικά η αύξηση της τιμής του ενός εκ των δύο, η εντονότερη διαφήμιση ή ακόμα και η γενικότερη τάση 
της εποχής προς το ένα ή το άλλο.» Παράλληλα, η Fereos υποστήριξε ότι εάν τα βασικά χαρακτηριστικά ανταγωνιστικών 
καπνικών προϊόντων όπως η τιμή, η γεύση και ποιότητα, το μέγεθος (KS, Slims, 100’ s) είναι παρεμφερή, τότε η πιθανότητα 
ο καταναλωτής να αλλάξει προϊόν είναι αυξημένη καθώς σε γενικές γραμμές τα προϊόντα θεωρούνται εναλλάξιμα. Το 
γεγονός αυτό αποδεικνύεται κατά την Fereos από την μεταστροφή των καταναλωτών σε άλλο προϊόν στην περίπτωση 
αύξησης τιμής του προϊόντος της αρχικής επιλογής.  

Η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι η ΒΑΤ στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για το ζήτημα της εναλλαξιμότητας 
των βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων από πλευράς ζήτησης δήλωσε ότι: «Η αγορά των τσιγάρων δεν αποτελεί 
ξεχωριστή αγορά από τα υπόλοιπα βιομηχανοποιημένα καπνά. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα αυτά 
σε σχέση με τα τσιγάρα όπως υπάρχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων ειδών τσιγάρων. Οι 
καπνιστές επιλέγουν μεταξύ των κατηγοριών κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών της κάθε κατηγορίας π.χ ο λεπτοκομμένος 
καπνός αγοράζεται από καπνιστές που τους αρέσει το στρίψιμο χειροποίητου τσιγάρου. Επίσης, καπνιστές τσιγάρων 
επιλέγουν μεταξύ διαφορετικών ειδών τσιγάρων όπως τα superslims/ra King Size, τα 100s κ.α. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση 
καπνιστών από την μια κατηγορία στην άλλη καθώς και από φτηνά σε ακριβά τσιγάρα και αντίθετα». Επιπρόσθετα, η BAT 
αναφέρθηκε ότι μια επωνυμία τσιγάρων μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη επωνυμία τσιγάρων και αυτό φαίνεται από 
την αλλαγή των μεριδίων στην αγορά καθώς και από τις προγραμματισμένες μεταβάσεις των εταιρειών από μια μάρκα σε 
μια άλλη.  

Η Cosmos από την πλευρά της, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ερωτώμενη αναφορικά με την εναλλαξιμότητα 
των βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων από πλευράς ζήτησης έκανε αναφορά στην απόφαση της Επιτροπής με 
αρ. 26/201011, όπου καταγράφονται τα ακόλουθα: «Η κατηγορία των καπνικών προϊόντων περιλαμβάνει πολλούς και 
διάφορους τύπους και ποιότητες τσιγάρων, πούρων, RYO, σιγαρέτων και καπνών. Σύμφωνα με διάφορες αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το καθένα από αυτά μπορεί να διαχωριστεί σε ξεχωριστές κατηγορίες και υποκατηγορίες βάσει 
ορισμένων κριτηρίων…..». Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε σε σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής: Απόφαση ΕΠΑ 53/2009 
(Kαταγγελία Νίκου Τσαβέλλα V Cyprus Trading Corporation Public Ltd) και Απόφαση ΕΠΑ 9/2013 (Καταγγελία Andros 
Kiosk LTD V Fereos LTD), και ΕΠΑ αρ. 26/2010 όπου η Επιτροπή αποφάσισε ότι στο πλαίσιο της Κυπριακής αγοράς, 
κάθε επωνυμία τσιγάρων συνιστά ξεχωριστή αγορά. Παρόλα αυτά, η Cosmos όπως δήλωσε: «δεν συμφωνεί με το 
καθορισμό της αγοράς των τσιγάρων με βάση την επωνυμία …..». Επιπρόσθετα, η Cosmos σημείωσε ότι: «[….] μετά την 
αύξηση της τιμής των τσιγάρων, λόγω της επιβολής της νέας φορολογίας, (και το ίδιο έγινε και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
λόγω μεγάλης αύξησης στις τιμές πώλησης) οδήγησε πολλούς καπνιστές να αλλάξουν κατηγορία τσιγάρων, δηλαδή από 
premium σε medium ή/και σε low. […] Είναι δυνατόν μερικοί καπνιστές να έχουν προτίμηση σε συγκεκριμένη επωνυμία 
τσιγάρων, υπάρχουν όμως και καπνιστές οι οποίοι δυνατόν να επιλέγουν τσιγάρα με βάση το μείγμα του καπνού και 
συνεπώς οι διάφορες επωνυμίες που έχουν την ίδια βάση να είναι μεταξύ τους εναλλάξιμες. Υπάρχουν επίσης καπνιστές 
(casual smokers) οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε προτίμηση σε συγκεκριμένη επωνυμία.»  

Η Cosmos στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ερωτώμενη αναφορικά με την εναλλαξιμότητα των 
βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων από πλευράς ζήτησης υπέδειξε επίσης ότι πολλοί καπνιστές αλλάζουν από 
τσιγάρα σε καπνό RYO λόγω της διαφοράς στην τιμή ή και σε μια προσπάθεια να μειώσουν τον αριθμό των τσιγάρων που 
καπνίζουν. Σημείωσε ότι στην κυπριακή αγορά υπάρχουν κατά διαστήματα εισαγωγές νέων επωνυμιών τσιγάρων, όπως 
είναι για παράδειγμα μεταξύ άλλων, τα τσιγάρα (a) Ramon Filip Slims, (β) P&S, (γ) Esse Classic, (δ) Pepe και (ε) Virginia 
Slims.  

Η εταιρεία S.Stavrou στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ερωτώμενη αναφορικά με την εναλλαξιμότητα των 
βιομηχανοποιημένων και στριφτών τσιγάρων από πλευράς ζήτησης ανέφερε ότι: «Τα τσιγάρα είναι ξεχωριστή αγορά από 
τα υπόλοιπα βιομηχανοποιημένα καπνά, αν και είναι ακριβότερα, η χρήση τους είναι ευκολότερη». 

Έχοντας υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων, η Επιτροπή 
σημειώνει ότι η παρούσα καταγγελία επικεντρώνεται στη χονδρική προμήθεια τσιγάρων. Τα τσιγάρα έχουν ένα μεγάλο 
αριθμό κοινών εξωτερικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους που αφορά για παράδειγμα την παρουσίαση τους, το 

 
11 Απόφαση ΕΠΑ 26/2010 Καταγγελία της εταιρείας TH & TH Big Smoke Cigars & Accessories Ltd V Fereos Group of 
Companies LTD. 
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πακετάρισμά τους, το μήκος τους, τη διάμετρο τους, κ.ά.  Από την άλλη πλευρά επίσης, τα τσιγάρα προσφέρονται στην 
αγορά με διάφορους συνδυασμούς εσωτερικών χαρακτηριστικών που αφορούν το μείγμα καπνού, τη γεύση, το άρωμα, 
τη νικοτίνη που περιέχουν, κ.ά. και συνήθως αυτά προσδιορίζονται με μία εμπορική επωνυμία. Οι εμπορικές επωνυμίες 
συνδέονται με μια συγκεκριμένη «εικόνα» και ένα επίπεδο ποιότητας, τα οποία ενισχύονται με τη διαφημιστική εκστρατεία 
της εταιρείας και τις ενέργειες προώθησής τους.  

Τα τυλιχτά τσιγάρα είναι παρόμοια με τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα, εντούτοις υπάρχουν κάποιες διαφορές. Τα τυλιχτά 
ετοιμάζονται από το χρήστη με το τύλιγμα καπνού σε χαρτί, είτε με τη βοήθεια ειδικής μηχανής τυλίγματος είτε χωρίς. Στα 
τυλιχτά τσιγάρα δύναται να χρησιμοποιηθεί και φίλτρο. Ο καπνός πίπας διαχωρίζεται σε παραδοσιακό καπνό πίπας και 
σε καπνό ναργιλέ. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ, της 21ης Ιουνίου 2011, για 
τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά, 
υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των διάφορων βιομηχανοποιημένων καπνών, ως ακολούθως:   

«α) Τσιγάρα 

β) Πούρα και πουράκια σιγαρίλος  

γ) Καπνός καπνίσματος:  

 ο λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων      (στριφτών) τσιγάρων·  

 άλλα καπνά για κάπνισμα». 

Ακολούθως, η Οδηγία 2011/64/ΕΕ διαχωρίζει τον καπνό καπνίσματος, από τα τσιγάρα αναφέροντας στο άρθρο 3 ότι꞉ 

«ως τσιγάρα νοούνται: 

α) οι κύλινδροι καπνού που μπορούν να καπνίζονται ως έχουν και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή πουράκια· 

β) οι κύλινδροι καπνού οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό γλιστρούν μέσα σε σωλήνες τσιγάρων· 

γ) οι κύλινδροι καπνού οι οποίοι με απλό μη βιομηχανικό χειρισμό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα». 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ:  

«τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται πούρα ή πουράκια αν μπορούν και, δεδομένων των χαρακτηριστικών τους και 
των συνήθων καταναλωτικών προσδοκιών, προορίζονται αποκλειστικά να καπνίζονται ως έχουν: 

α) κύλινδροι καπνού με εξωτερικό περιτύλιγμα από φυσικό καπνό· 

β) κύλινδροι καπνού με κοπανισμένο μείγμα καπνού και με εξωτερικό περιτύλιγμα στο σύνηθες χρώμα του πούρου, 
από ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όμως και το 
επιστόμιο στην περίπτωση προϊόντων με επιστόμιο, όπου το βάρος ανά μονάδα, μη περιλαμβανομένου του φίλτρου 
ή του επιστομίου, δεν είναι μικρότερο από 2,3 γραμμάρια ούτε μεγαλύτερο από 10 γραμμάρια και η περίμετρος στο 
ένα τρίτο τουλάχιστον του μήκους δεν είναι μικρότερη από 34 χιλιοστά». 

Επιπρόσθετα, το άρθρο 5 της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ αναφέρει ότι꞉ 

 «καπνός καπνίσματος νοείται: 

α) ο κομμένος ή κατ' άλλο τρόπο τεμαχισμένος καπνός, σε ορμαθό ή συμπιεσμένος σε πλάκες, ο οποίος μπορεί να 
καπνισθεί χωρίς να υποστεί μεταγενέστερη μεταποίηση· 

β) τα συσκευασμένα για λιανική πώληση υπολείμματα καπνού, τα οποία δεν εμπίπτουν στο άρθρο 3 και το άρθρο 4 
παράγραφος 1 και τα οποία μπορούν να καπνιστούν. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως υπολείμματα 
καπνού νοούνται τα κατάλοιπα των φύλλων καπνού και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία του 
καπνού ή την παραγωγή προϊόντων καπνού.» 

Δεδομένου του πιο πάνω διαχωρισμού των 3 κατηγοριών καπνικών προϊόντων, η Οδηγία 2011/64/ΕΕ εφαρμόζει ειδικές 
διατάξεις στο βιομηχανοποιημένο καπνό εκτός των τσιγάρων. 

Σε σχέση με το ζήτημα του καθορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος, η Επιτροπή άντλησε καθοδήγηση από αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφασή της 
BAT/Rothmans12 έκρινε ως ξεχωριστές αγορές τα τσιγάρα από τον λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την 
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων, και αναφέροντας τα ακόλουθα σχετικά με τον καπνό:  

«Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά από των τσιγάρων και γενικά φορολογείται σε 
χαμηλότερο επίπεδο από τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται για να εκτελέσει την 
ίδια λειτουργία με τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα και ως εκ τούτου, ορισμένοι RYO καπνιστές κάνουν εναλλαγή 
μεταξύ τους, ο βαθμός υποκατάστασης μεταξύ των δύο προϊόντων φαίνεται να περιορίζεται, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες.». Επίσης, παρατηρεί ότι: «οι κύριες διαφορές μεταξύ RYO και τσιγάρων είναι … και η ανάγκη 
και η πιθανότητα του πελάτη να κάνει τα τσιγάρα του μόνος του».  

Επίσης καθοδηγητική κρίθηκε η απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση Θωμαΐδου Δ. Μαρία 
εναντίον British American Tobacco Ελλάς13 όπου αναφέρεται ότι: 

 
12Υπόθεση IV/M. 1415 - Bat/Rothmans, 17/03/1999. Υπόθεση M.2779 Imperial Tobacco Group plc/Reemtsma 
Cigarettenfabriken GmbH, 08/05/2002. 
13Απόφαση 493/VΙ/2010 η υπ' αρ. πρωτ. 4663/25.7.2006 καταγγελία της «Θωμαϊδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη 
κυνηγιού - τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», 
18/5/2010. 
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«ως σχετική αγορά προϊόντων στην εξεταζόμενη υπόθεση είναι οι παρακάτω αγορές βιομηχανοποιημένων 
προϊόντων καπνού: α) των τσιγάρων, β) των πούρων και σιγαρίλλος και γ) του καπνού που προορίζεται για την 
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων».  

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι την ίδια προσέγγιση ακολούθησε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και σε άλλες αποφάσεις 
της14. Στην απόφαση της 12/ΙΙ/1998, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι: 

«για τους λόγους που ακολουθούν τα καπνικά προϊόντα αποτελούν το καθένα ξεχωριστή αγορά. […] Ο καταναλωτής του 
στριφτού τσιγάρου βρίσκει ενδιαφέρον και απόλαυση στην εμπλοκή του στη διαδικασία παρασκευής, η οποία επιπλέον 
επιτρέπει τους συνδυασμούς ειδών και ποσότητας – πυκνότητας καπνού και διαφορετικών ειδών σιγαρόχαρτου. Οι δύο 
τύποι τσιγάρου ακριβώς λόγω της βασικής αυτής διαφοράς σε σχέση με την παρασκευή τους ή μη από τον καταναλωτή 
απευθύνονται σε διαφορετικό καταναλωτικό κοινό καπνιστών, το οποίο έχει διαφορετικές συνήθειες και προτιμήσεις […] Η 
υποκατάσταση μεταξύ των δύο τύπων είναι για το λόγο αυτό περιορισμένη[…]»15. 

Η Επιτροπή αντλώντας καθοδήγηση από τις νομολογιακές κατευθύνσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της 
Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, θεωρεί ότι αφενός η αγορά των τσιγάρων θα πρέπει να διαχωριστεί από τα υπόλοιπα 
καπνικά προϊόντα και αφετέρου ο διαχωρισμός αυτός θα πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως επωνυμίας, δηλαδή η κάθε μια 
επωνυμία τσιγάρων δεν θα πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή αγορά.  

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υποθέσεις της16, «although manufactured cigarettes may be 
segmented according to a number of different criteria, sub-division or segmentation of the manufactured cigarette market 
along with particular criterion would in most cases be arbitrary and not meaningful»…. “All major competitors cover a large 
proportion of the various product characteristics, manufactured in a small number of factories, by means of comprehensive 
portfolio to meet all the range of consumer preferences. The ingredients, methods of production, packaging, technology 
are largely similar for all types of cigarettes as well as distribution methods.” 

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, το πόσο σημαντικό θεωρείται έκαστο κριτήριο (γεύση, τιμή, μείγμα καπνού κ.ά) για 
σκοπούς καθορισμού της σχετικής αγοράς αλλάζει από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα, έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
έδειξαν ότι, οι προτιμήσεις των καταναλωτών και η εικόνα που δίδει προς τα έξω μια επωνυμία τσιγάρου, ακολουθούν 
διαφορετικές τάσεις σε κάθε κράτος μέλος17.  

Σε ότι αφορά την προκειμένη υπόθεση, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων διαπιστώνει ότι το 2010-2014 η 
ΒΑΤ, ως η ίδια αναφέρει σε επιστολή της ημερομηνίας 30/3/2017, έχασε, λόγω αυξήσεων στις τιμές των τσιγάρων που 
εμπορεύεται, μερίδιο περίπου [10-20)%*, ενώ η Cosmos [….]** στις δικές τις επωνυμίες τσιγάρων μερίδιο [10-20)%, λόγω 
μειώσεων στις λιανικές της τιμές. Πιο αναλυτικά και σε ότι αφορά τις επωνυμίες τσιγάρων διαπιστώνεται ότι, η επωνυμία 
τσιγάρων Winston για το έτος 2012 είχε μερίδιο αγοράς που έφτανε μόλις το [0-5)%, ενώ η ίδια επωνυμία για το έτος 2014 
είχε μερίδιο αγοράς [5-10)% ( [….]%). Επιπρόσθετα, σε σχέση με την επωνυμία τσιγάρων Senior Service διαπιστώνεται 
ότι, για το έτος 2012 είχε μερίδιο αγοράς που έφτανε στα [10-20)%, ενώ η ίδια επωνυμία για το έτος 2014 είχε μερίδιο 
αγοράς [10-20)% ([….]%). Τέλος σε σχέση με την επωνυμία τσιγάρων Malboro διαπιστώνεται ότι, για το έτος 2012 είχε 
μερίδιο αγοράς που έφτανε στα [10-20)%, ενώ η ίδια επωνυμία για το έτος 2014 είχε μερίδιο αγοράς [10-20)% ( [….]%). Η 
Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το γεγονός αυτό δείχνει τον βαθμό υποκατάστασης επωνυμιών τσιγάρων μεταξύ 
των διαφόρων εταιρειών.  

 
14Απόφαση 144/II/2000 - Καταγγελία των εμπόρων 1) Φωτίου Τσάμη, 2) Σταύρου Ηλιόπουλου και 3) Δημήτριου 
Μπουτιέρου κατά της εταιρίας «Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ». Απόφαση 145/II/2000 - Καταγγελία του εμπόρου 
Σπεντζάρη Ευστάθιου κατά της εταιρείας «Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ».  Απόφαση 254/IV/2003 - Αίτηση για λήψη 
ασφαλιστικών μέτρων : 1) του χονδρεμπόρου Πανταζή Λουκά, κατοίκου Λιβαδειάς και 2) της εταιρείας με την επωνυμία 
«Κ. Γ. Κουτσόβουλος Εμπορία – Αντιπροσωπείες – Διανομές – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνη» κατά της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Καπνοβιομηχανία Καρέλια ΑΕ». Απόφαση 297/IV/2006 - Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, 
αυτεπαγγέλτως, κατά της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέτων. Απόφαση 450/V/2009 - 
Καταγγελίας της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας Reemtsma Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική & Διαφημιστική 
Εταιρεία Σιγαρέτων (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η Imperial Tobacco Ελλάς Α.Ε.). Απόφαση 490/VI/2010 - 
Καταγγελία της «Θωμαΐδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού – τσιγάρα» κατά της εταιρείας «Phillip Morris - 
Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ.».  
15Απόφαση 12/ΙΙ/1998 – Έλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών Imperial Tobacco Group Plc και Imperial Tobacco 
(Holland) B.V. αφενός και Douwe Egberts Van Nelle Participations, Sara LEE/DE N.V., Douwe Egberts Van Nelle Tobacco 
International BV, B.V. Vereenigde Sneeker Tabaksfabrieken, Voorheen Zandhuizen En Postma, Douwe Egberts Van Nelle 
Tabaksproductiemaatschappij B.V. και Douwe Egberts Van Nelle Tobacco Netherlands BV αφετέρου.   
16 Βλ. υποθέσεις COMP/M.3191 - PHILIP MORRIS / PAPASTRATOS, M.1415 - BAT/Rothmans, COMP/M.1735 - 
Seita/Tabacalera, M.2779 - Imperial Tobacco/Reemtsma. Βλέπε επίσης την απόφαση του Competition Appeal Tribunal 
του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την υπόθεση Case CE/2596-03: Tobacco σελ 62. 
17 Βλ. supra υποσημ. 12. 
* *** Για λόγους τήρησης των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών, τα ποσοστά 
μεριδίων αγοράς έχουν αντικατασταθεί με εύρος 5% έως το 10%, ως εξής: [0-5)%, [5-10)%, και ακολούθως με εύρος 
10% ως εξής [10-20)%, [20-30)%, [30-40)%, [40-50)%, [50-60)%, [60-70)%, [70-80)%, [80-90)% και [90-100]%. 

** Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στο σύνολο του 
κειμένου της παρούσας απόφασης είτε καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο είτε καλύπτονται από 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύμβολο [ …] 
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Υπό το φως των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ως σχετική αγορά ορίζεται η 
χονδρική προμήθεια βιομηχανοποιημένων τσιγάρων.  

5.2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη σχετική ανακοίνωση της για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς 
υπό το πρίσμα του Δικαίου του Ανταγωνισμού ορίζει ότι꞉ «η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι 
επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι 
του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά»18. 

Αναφορικά με την υπό εξέταση υπόθεση η Επιτροπή αντλώντας καθοδήγηση από σχετική νομολογία επεσήμανε ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση BΑΤ/Rothmans19 υποστηρίζει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά στην αγορά του 
καπνού είναι εθνική. Όμοια, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού20 σε απόφαση της κατέληξε ότι꞉ «ως σχετική γεωγραφική 
αγορά, θα πρέπει να ληφθεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου δραστηριοποιείται η καταγγελλόμενη υπό επαρκώς 
ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού». 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο, μέσω του οποίου διακινούν τα 
εμπορεύματά τους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τα οποία ακολούθως διατίθενται στον καταναλωτή μέσω των 
αντιπροσώπων τους ανά την Κυπριακή επικράτεια ή/και ακόμα μέσω των καταστημάτων που διαθέτουν οι ίδιες σε 
διάφορες πόλεις. Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, ομόφωνα αποφασίζει ότι οι καταγγελλόμενες 
προσφέρουν τα προϊόντα τους σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας υπό ομοιογενείς όρους, φορολογία και τιμές. 

Η Επιτροπή περαιτέρω σημείωσε ότι τα τσιγάρα που πωλούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας (ελεύθερες περιοχές) 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) νόμος 
αρ. 75(Ι) του 2002 όπως τροποποιήθηκε και οι σχετικοί κανονισμοί όσον αφορά την αναγραφή προειδοποιήσεων σε 
πακέτα. Στον εν λόγω Νόμο αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία/χαρακτηριστικά που πρέπει να φέρουν οι συσκευασίες 
των τσιγάρων, προκειμένου να πωλούνται νόμιμα στη γεωγραφική αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των οποίων αποτελεί το άρθρο 7, το οποίο προνοεί ότι κάθε πακέτο προϊόντος καπνού 
που διατίθεται προς πώληση πρέπει να φέρει συγκεκριμένες γενικές και ειδικές προειδοποιήσεις για το βλαβερό του 
καπνίσματος, ως καθορίζονται από τους Κανονισμούς.  

Επίσης, η Επιτροπή επεσήμανε ότι για να πωλεί κάποιο πρόσωπο καπνικά προϊόντα χρειάζεται Άδεια Πώλησης 
Βιομηχανοποιημένου καπνού από τις Επαρχιακές Διοικήσεις της κάθε πόλης, ωστόσο χωρίς να χρειάζεται να πληρούνται 
ιδιαίτερες προϋποθέσεις, όπως παραδείγματος χάριν πληθυσμιακά κριτήρια.  Επίσης, η πώληση βιομηχανοποιημένου 
καπνού υπόκειται σε φόρους21 από κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικές με το αντικείμενο οι οποίοι 
διαφέρουν. 

Σε σχέση με την οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς η Επιτροπή παρατηρεί ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 
υποθέσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων22 όρισε τη γεωγραφική αγορά των τσιγάρων ως εθνική. 

Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, ορίζει ως σχετική γεωγραφική 
αγορά, ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς οι όροι του ανταγωνισμού είναι ομοιογενείς και 
διαφέρουν από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

6. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

6.1. Έννομο συμφέρον 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στη βάση του άρθρου 35 του Νόμου απαιτείται  η ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη 
νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία: 

«35 (1). Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 
101 ΣΛΕΕ και/ή 102ΣΛΕΕ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. 

(2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δικαιούται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να 
υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, σαν άμεσο αποτέλεσμα της 
παράβασης.» 

Η Οιονόφιλος υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική αναγραφή των ΑΤΛΠ στα τσιγάρα στη βάση του άρθρου 85 των περί Φόρων 
Κατανάλωσης (Τροποποιητικού) Νόμων του 2004 έως 2010 με το Νόμο 169(Ι)2012, και ο καθορισμός της ΑΤΛΠ από τις 
εταιρείες εισαγωγής καπνικών προϊόντων, έχει ως συνέπεια τον απόλυτο έλεγχο της κερδοφορίας της επί των καπνικών 
προϊόντων από τις καπνοβιομηχανίες και τους εισαγωγείς καπνού και όχι από τους μεταπωλητές. Σύμφωνα με την 
καταγγέλλουσα, η συνεχής μείωση του ποσοστού κέρδους της και γενικότερα όλων των λιανοπώλητων τσιγάρων, αποτελεί 
προϊόν εναρμονισμένης πρακτικής, σύμπραξης μεταξύ των εταιρειών εισαγωγής γεγονός που συνιστά  παραβίαση του 
Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού και των άρθρων των άρθρων 3 και 6 του Νόμου και 101 και 102 της ΣΛΕΕ και 
επηρεάζει την βιωσιμότητα και συνεπώς την συνέχιση ύπαρξης και λειτουργίας της Οιονόφιλος.  

 
18 Ανακοίνωση Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς, ΕΕ C 372 της 3.12.1997. 
19 Υπόθεση IV/M. 1415 - Bat/Rothmans, 17/03/1999. 
20Απόφαση 297/IV/2006 - Λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αυτεπαγγέλτως, κατά της εταιρείας Παπαστράτος Ανώνυμος 
Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέτων. Απόφαση 450/V/2009 - Καταγγελίας της Παρασκευής Γουργολίτσα κατά της εταιρείας 
Reemtsma Ελλάς Ανώνυμη Βιομηχανική & Διαφημιστική Εταιρεία Σιγαρέτων (καθολική διάδοχος της οποίας είναι η 
Imperial Tobacco Ελλάς Α.Ε.). 
21Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος 169(Ι)/2012  που πρόσφατα έχει τροποποιηθεί.  
22 Βλ. Υποθέσεις COMP/M.3191 - PHILIP MORRIS/PAPASTRATOS, M.1415 - BAT/Rothmans, COMP/M.1735 - 
Seita/Tabacalera, M.2779 - Imperial Tobacco/Reemtsma. 
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Στη βάση των στοιχείων της καταγγελίας σε σχέση με τις κατ΄ ισχυρισμό παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 6(1)(α) και 6(2) 
του Νόμου, και τους ισχυρισμούς της Οιονόφιλος ότι στην περίπτωση που υφίσταται καθορισμός του ποσοστού κέρδους 
των λιανοπολητών, επί των τιμών χονδρικής πώλησης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη 
ως άμεσο αποτέλεσμα της κατ’ ισχυρισμό παράβασης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία Οιονόφιλος έχει έννομο 
συμφέρον για την υποβολή της καταγγελίας. 

6.2. Επιχείρηση 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2 του Νόμου «επιχείρηση» περιλαμβάνει κάθε φορέα που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του». Σχετική επί αυτού 
είναι και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»).23  Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει 
ότι το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα», εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα 
που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών και/ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς 
που τη διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης της και η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα 
προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.24 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες είναι εισαγωγείς και διανομείς διάφορων προϊόντων που 
διατίθενται σε καταστήματα, περίπτερα, υπεραγορές, χώρους ψυχαγωγίας, εστιατόρια κ.ά και εμπορεύονται τα εν λόγω 
προϊόντα έναντι αμοιβής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες των 
καταγγελλόμενων εταιρειών συνιστούν διεξαγωγή οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων και επομένως εμπίπτουν 
στην έννοια της «επιχείρησης» ως αυτή ορίζεται στο άρθρου 2 του Νόμου. 

6.3. Νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τον Φόρο Κατανάλωσης των τσιγάρων  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στις 6/12/2012 θεσπίστηκε ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος Ν. 
169(Ι)/2012, ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 85 και 87 καθώς και τα Παραρτήματα 2 και 3 του βασικού Νόμου (91(I)/2004). 
Συνοπτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 82(1) του Ν.(91(I)/2004) επιβάλλεται: «ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 
βιομηχανοποιημένα καπνά», ο οποίος καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα του εν λόγω Νόμου, σύμφωνα με τους 
συντελεστές που εκτίθενται στο ίδιο Παράρτημα. Ο φόρος αυτός διαφέρει ανάλογα με το είδος του βιομηχανοποιημένου 
καπνού π.χ. τσιγάρα, λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων.  

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι, ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος 169(Ι)/2012 τροποποιεί το άρθρο 85, 
και «Οι ανώτερες τιμές λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών, που προορίζονται να τεθούν σε ανάλωση στη 
Δημοκρατία καθορίζονται ελεύθερα από τους καπνοβιομηχάνους ή κατά περίπτωση τους αντιπροσώπους ή εντολοδόχους 
τους στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες.», ως ακολούθως: με την κατάργηση της τελείας και 
την προσθήκη της φράσης: «οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο σε ευρώ την ανώτερη τιμή 
λιανικής πώλησης σε εμφανές σημείο στην εκάστοτε μικρότερη συσκευασία στην οποία διατίθενται στη λιανική πώληση τα 
τσιγάρα» 

Με βάση το άρθρο 2 του Τροποποιητικού Νόμου προστέθηκε μετά το εδάφιο (4) του άρθρου 85 του βασικού νόμου η 
ακόλουθη επιφύλαξη: «Νοείται ότι η ισχύς των διατάξεων του εδαφίου (1) αναφορικά με την αναγραφή της ανώτερης τιμής 
λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθώς και των διατάξεων του εδαφίου (3) αρχίζει έξι μήνες μετά τη ψήφιση του παρόντος 
Νόμου». Ο Τροποποιητικός Νόμος ψηφίστηκε στις 06/12/2012 και η αναγραφή της ΑΤΛΠ έπρεπε να αρχίσει έξι μήνες 
μετά, ήτοι στις 06/06/2013 συμφώνως της επιφύλαξης στο άρ. 85(4) του Νόμου.  

Παρά ταύτα, διαπιστώνεται ότι δόθηκε επιπλέον παράταση για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου μέχρι την 01/8/2013. Η 
παράταση δόθηκε με τον Τροποποιητικό Νόμο 42 (Ι)/2013, ο οποίος ψηφίστηκε στις 31/5/2013, δηλαδή μια περίπου 
εβδομάδα πριν την ημερομηνία κατά την οποία καθόριζε ο προηγούμενος Τροποποιητικός Νόμος την έναρξη αναγραφής 
της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης. 

Περαιτέρω, το άρθρο 5 του Τροποποιητικού Νόμου 169(Ι)/2012 αντικατέστησε το Τρίτο Παράρτημα του Βασικού Νόμου 
ως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 119(Ι)/2010  και αύξησε το Συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα τσιγάρα από 
€0.80 ανά συσκευασία 20 τσιγάρων σε €1.10 ανά συσκευασία 20 τσιγάρων. Περαιτέρω ο αναλογικός φόρος μειώθηκε από 
40% σε 34% επί της ανώτερης λιανικής τιμής πώλησης.  

Επιπρόσθετα με τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, το Τρίτο Παράρτημα του Τροποποιητικού Νόμου 169(Ι)/2012 περιέχει την 
η ακόλουθη επιφύλαξη: «Νοείται ότι ανεξάρτητα από την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων θα εισπράττεται 
ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ίσος προς €2.43 τα 20 τσιγάρα». Δηλαδή ο ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης 
αυξήθηκε από €2.20 σε €2.43 για τα 20 τσιγάρα σε σχέση με το τι ίσχυε με τον τροποποιητικό Νόμο 119(Ι)/2010.  

6.4. Εξέταση κατ΄ ισχυρισμό παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου  

Η Επιτροπή σημείωσε ότι το άρθρο 3 του Νόμου ορίζει ότι: 

«3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων , όλες οι 
αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την 
παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται 
–  

  (α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής 

  […].» 

Επομένως, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3(1) του Νόμου είναι απαραίτητο να συντρέχουν οι ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

 
23Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] 
ECR 2999. 
24Ibid. 
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  (α) Η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων, εναρμονισμένης πρακτικής ή απόφασης ένωσης 
επιχειρήσεων, και 

  (β) αντικείμενο ή αποτέλεσμα της ανωτέρω συμφωνίας, εναρμονισμένης πρακτικής ή απόφασης να είναι ο 
περιορισμός, η παρακώλυση ή η νόθευση του ανταγωνισμού.  

Η Επιτροπή σημείωσε ότι σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Οιονόφιλος, η αισθητή μείωση του ποσοστού κέρδους των 
λιανοπωλητών τσιγάρων για όλα ανεξαίρετα τα είδη τσιγάρων από όλες ανεξαίρετα τις εταιρείες μετά που ο Ν. 169(Ι)/2012 
τέθηκε σε ισχύ, δημιουργεί προϋποθέσεις εναρμονισμένης πρακτικής τόσο μεταξύ των εμπόρων του ίδιου προϊόντος (σε 
επίπεδο λιανικής αγοράς) όσο και μεταξύ παραγωγών ανταγωνιστικών προϊόντων (σε επίπεδο χονδρικής αγοράς). 

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μείωση του ποσοστού κέρδους της Οιονόφιλος από 12% σε 8% και κατά την περίοδο της 
υποβολής της καταγγελίας σε 3,5-6,5% με την πλειοψηφία των καταγγελλόμενων εταιρειών να καθορίζει το ποσοστό 
κέρδους στο 5,5%, μεικτό, επί των τιμών χονδρικής πώλησης συνιστά παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού, καθότι 
η ίδια υποχρεώνεται ή ουσιαστικά δεσμεύεται να πωλεί στην ανώτερη τιμή αφού το ποσοστό κέρδους είναι τόσο μικρό. 
Λόγω της εναρμονισμένης πρακτικής, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, «ούτε καν σκέψη» στην Οιονόφιλος για μείωση της 
ΑΤΛΠ ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των λιανοπωλητών, εφόσον δεν υπάρχει εκ των πραγμάτων δυνατότητα για 
μείωση της λιανικής τιμής. Στην προκείμενη περίπτωση η Οιονόφιλος θεωρεί ότι η εναρμονισμένη πρακτική στοιχειοθετείται 
από την ομοιόμορφη συμπεριφορά των καταγγελλόμενων εταιρειών στη σχετική αγορά. 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι για τη διαπίστωση της ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής σύμφωνα με τη νομολογία πρέπει 
να συντρέχει ένα υποκειμενικό και ένα αντικειμενικό κριτήριο. Το αντικειμενικό στοιχείο συνίσταται στην κοινή δράση και 
την ομοιόμορφη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά, ενώ το υποκειμενικό στη βούληση για εναρμόνιση 
και κοινή δράση, συναγόμενη από ποικίλα πραγματικά περιστατικά, όπως επαφές (συνεννοήσεις, ανταλλαγή επιστολών 
κλπ).25 

Ως καθοδηγητικά κρίθηκαν από την Επιτροπή τα όσα αναφέρονται στο σύγγραμμα «Το δίκαιο του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού» του Δ.Ν. Τζουγανάτου,26  ότι το ζήτημα της εναρμονισμένης πρακτικής έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά 
τη νομική αξιολόγηση της «σιωπηρής συμπαιγνίας» ήτοι ενσυνείδητης παράλληλης συμπεριφοράς και τη συσχέτιση της 
με την εννοιολογική κατηγορία της εναρμονισμένης πρακτικής, λαμβανομένου υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του ολιγοπωλίου. 
Το δεύτερο έχει να κάνει με την απόδειξη της πρακτικής και τα μέσα που προσφέρονται. Ως αναφέρεται και στο υπό 
αναφορά σύγγραμμα, η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να εξετασθεί στο πλαίσιο του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του 
άρθρου 101 της ΣΛΕΕ εάν θεσπίζει ή αποτελεί μέρος συμφωνίας, εναρμονισμένης πρακτικής ή απόφασης ενώσεων 
επιχειρήσεων.  

Αξίζει να υπομνησθεί ότι, όπως προκύπτει από το γράμμα του Νόμου (άρθρα 3 και 101(1) της ΣΛΕΕ) η έννοια της 
εναρμονισμένης πρακτικής ενέχει, εκτός από τη συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, και συμπεριφορά 
στην αγορά συνακόλουθη προς αυτή τη συνεννόηση και αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων.27 

Επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια της εναρμονισμένης πρακτικής αναφέρεται σε μια μορφή 
συντονισμού μεταξύ επιχειρήσεων, ο οποίος, χωρίς να έχει προχωρήσει μέχρι τη σύναψη σύμβασης κατά κυριολεξία, 
υποκαθιστά συνειδητά τους κινδύνους του ανταγωνισμού με μια πρακτική συνεργασία μεταξύ τους28. Τα κριτήρια περί 
συντονισμού και συνεργασίας, που διέπουν την διαπίστωση της ύπαρξης εναρμονισμένης πρακτικής, δεν απαιτούν την 
εφαρμογή στην πράξη κάποιου σχεδίου, αλλά πρέπει να λαμβάνονται κατά την έννοια των διατάξεων περί ανταγωνισμού 
της Συνθήκης, βάσει των οποίων κάθε επιχείρηση οφείλει να χαράσσει ανεξάρτητα και κατά τρόπο αυτόνομο την πολιτική 
την οποία σκοπεύει να ακολουθήσει στην εσωτερική αγορά και τους όρους τους οποίους προτίθεται να προσφέρει στους 
πελάτες της29 

Η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι για να στοιχειοθετηθεί εναρμονισμένη πρακτική, δεν είναι αναγκαίο να αποδειχθεί, 
ότι μια επιχείρηση ανέλαβε επισήμως δέσμευση έναντι ενός ή περισσότερων άλλων να υιοθετήσει την συγκεκριμένη 
μεμπτή συμπεριφορά ή ότι οι ανταγωνιστές καθόρισαν από κοινού τη μελλοντική τους συμπεριφορά στην αγορά. Αρκεί, 
ότι μια επιχείρηση αποκαλύπτει τις μελλοντικές της προθέσεις ή τη συμπεριφορά της στην αγορά σε ανταγωνιστή, όταν ο 
τελευταίος το ζητά ή τουλάχιστον το αποδέχεται.30  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να αποτελεί εναρμονισμένη πρακτική εφόσον μειώνει τη 
στρατηγική αβεβαιότητα στην αγορά και με τον τρόπο αυτόν διευκολύνει την συμπαιγνία, δηλαδή εφόσον τα στοιχεία που 
ανταλλάσσονται είναι στρατηγικής σημασίας. Ως εκ τούτου, η ανταλλαγή στρατηγικής φύσεως δεδομένων μεταξύ 
ανταγωνιστών ισοδυναμεί με συγκέντρωση λόγω του ότι μειώνει την ανεξαρτησία της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών 
στην αγορά και ελαττώνει τα κίνητρά τους προς άσκηση ανταγωνισμού31. 

Η έννοια της εναρμονισμένης πρακτικής προϋποθέτει ύπαρξη επαφών χαρακτηριζόμενων από αμοιβαιότητα. Αυτή η 
προϋπόθεση της αμοιβαιότητας πληρούται όταν η εκ μέρους ενός ανταγωνιστή αποκάλυψη σε άλλον ανταγωνιστή των 

 
25  Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 327/V/2007 σκ. 34 και 181/III/2001 σκ. IV (β).  
26 Δ.Ν. Τζουγανάτος, 2013. Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, σελίδα 225 
27 Aπόφαση T-Mobile Netherlands κ.λπ., EU:C:2009:343, σκέψη 51 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία. 
28 Υπόθεση 40/73, Suiker Unie και λοιποί, Συλλογή 1975, σ. 1663 (ελλ. ειδ. έκδ. σ. 507), σκέψη 173 κ. επ 
29 Υπόθεση C-7/95 P, John Deere, σκέψη 86 και  υπόθεση C-238/05 Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre 
Solvencia y Crédito, SL και Administración del Estado κατά Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)  σκ. 
52 
30 Υπόθεση Τ-9/99 παρ.211-213, Τ-1/89 παρ.101-103, 113-115 και 121-123, Τ-25/95 κ.λπ. παρ. 19-22 (περίληψης) και 
1852, 1855, 1865, 3150. 
31 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας παρ. 61. 
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μελλοντικών του προθέσεων ή της μελλοντικής του συμπεριφοράς στην αγορά ζητήθηκε από το δεύτερο ή ο τελευταίος 
δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη ή αντίρρηση, όταν ο ανταγωνιστής του γνωστοποίησε τις προθέσεις του32. 

Οι περιπτώσεις συντονισμού της συμπεριφοράς μεταξύ επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο άρθρο 3 του Νόμου, είναι 
εκείνες, στις οποίες τουλάχιστον μία από τις επιχειρήσεις δεσμεύεται να υιοθετήσει έναντι άλλης ορισμένη συμπεριφορά 
στην αγορά, ή κατόπιν επαφών μεταξύ τους διαλύεται ή τουλάχιστον περιορίζεται ουσιωδώς η αβεβαιότητα ως προς τη 
συμπεριφορά τους στην αγορά. Συνεπώς, ο συντονισμός μπορεί να αφορά τη συμπεριφορά τουλάχιστον ενός εκ των 
μερών στην αγορά. Δεν είναι απαραίτητο, επομένως, ο συντονισμός να είναι προς το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων 
επιχειρήσεων. Επίσης, ο συντονισμός δεν πρέπει κατ’ ανάγκην να είναι ρητά εκφρασμένος, αρκεί να είναι και σιωπηρός.33 

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες, που αφορούν τις τιμές (χονδρικής ή λιανικής) πώλησης, που έχει αποφασίσει ή 
σκέπτεται να ακολουθήσει στην αγορά μία επιχείρηση, θεωρούνται εκ φύσεως εμπιστευτικές34. Η ανταλλαγή τους, 
επομένως, απαγορεύεται ως δυνάμενη να συμβάλλει στην τήρηση μίας εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των 
επιχειρήσεων αναφορικά με τις τιμές35.  

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η ανταλλαγή επιχειρηματικών πληροφοριών (εκπτώσεις, αυξήσεων και μειώσεων των 
τιμών, μειώσεις, εκπτώσεις πιστής πελατείας, όροι πωλήσεων, διανομής και πληρωμών), συνιστά παράβαση του άρθρου 
3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ στηρίζοντας μηχανισμό, που θίγει τον ανταγωνισμό, έστω και αν μπορούσαν αυτές να 
ανευρεθούν με άλλο τρόπο36. Ακόμα, επομένως, και αν γίνει δεκτό, ότι οι τιμοκατάλογοι εταιρειών μπορούν να ανευρεθούν 
με κάποιο τρόπο (είτε επίσημα, είτε ανεπίσημα μέσω των πελατών ή μέσω εμπορικής κατασκοπείας), τούτο δεν μπορεί 
να δικαιολογήσει και θεωρήσει θεμιτή την ανταλλαγή των συγκεκριμένων πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστριών εταιριών. 
Όπως αναφέρεται και στην υπό αναφορά απόφαση 77/592/EEC: «The only possible explanation for the exchange of this 
information is again the desire to coordinate market strategies and to create conditions of competition diverging from normal 
market conditions, by replacing the risks of pricing competition by practical cooperation.»  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι αρκεί επομένως να αποδειχθεί, ότι υπήρξε ανταλλαγή τιμοκαταλόγων 
μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων κατά τρόπο συστηματικό υπό την έννοια της αμοιβαιότητας, δηλαδή ότι η μια 
επιχείρηση απέστειλε στην ανταγωνίστριά της τον κατάλογο στον οποίο περιέχονται ευαίσθητες για τον ανταγωνισμό 
πληροφορίες και η τελευταία τον παρέλαβε δίχως να εκφράσει αντίρρηση ή επιφύλαξη ως προς την πρακτική αυτή 
γνωστοποίησης των προθέσεων της πρώτης. Διευκρινίζεται, ότι η έννοια της αμοιβαιότητας δεν προϋποθέτει εκατέρωθεν 
αποστολή τιμοκαταλόγων, αλλά αρκεί και η αποστολή τιμοκαταλόγου με στόχο τη γνωστοποίηση των εμπεριεχομένων σε 
αυτόν στοιχείων χωρίς η λήπτρια επιχείρηση να εκφράσει αντίρρηση ή επιφύλαξη ως προς την πρακτική αυτή της 
αποστέλλουσας επιχείρησης. Ακόμα και αν οι συγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι δεν λήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση της 
τιμολογιακής τους πολιτικής, για τη θεμελίωση εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των επιχειρήσεων αρκεί κατά τα 
ανωτέρω η απόδειξη της «ανταλλαγής» (αποστολή και λήψη αυτών) και ο σκοπός επίτευξης αποτελέσματος, που θίγει τον 
ανταγωνισμό37.  

Σχετικά επισημαίνεται η απόφαση στην υπόθεση των χρωστικών ουσιών38, όπου το ΔΕΕ είχε κρίνει ότι:  

«Από την ίδια της τη φύση η εναρμονισμένη πρακτική δεν συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία μιας συμφωνίας, αλλά μπορεί ιδίως 
να προκύπτει από συντονισμό ο οποίος εξωτερικεύεται με τη συμπεριφορά των μετεχόντων. 

Ναι μεν ένας παραλληλισμός συμπεριφοράς δεν μπορεί από μόνος του να προσδιορίσει μια εναρμονισμένη πρακτική, 
μπορεί όμως να αποτελέσει σημαντική ένδειξη όταν καταλήγει σε όρους ανταγωνισμού που δεν ανταποκρίνονται στους 
φυσιολογικούς όρους της αγοράς, λαμβανομένης υπόψη της φύσεως των προϊόντων, της σπουδαιότητας του αριθμού των 
επιχειρήσεων και του όγκου της εν λόγω αγοράς.» 

Η Επιτροπή περαιτέρω επεσήμανε ότι στην απόφαση T-Mobile Netherlands, όσον αφορά ειδικότερα την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών, το ΔΕΕ, υπογράμμισε ότι τα κριτήρια συντονισμού και συνεργασίας, τα οποία 
αποτελούν συστατικά στοιχεία μιας εναρμονισμένης πρακτικής, πρέπει να νοούνται υπό το φως της αντιλήψεως που είναι 
συνυφασμένη με τις σχετικές προς τον ανταγωνισμό διατάξεις της Συνθήκης, κατά την οποία κάθε επιχειρηματίας πρέπει 
να καθορίζει αυτόνομα την πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει στην κοινή αγορά39.  

Ειδικότερα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση T-Mobile Netherlands, μολονότι αυτή η απαίτηση αυτονομίας 
δεν αποκλείει το δικαίωμα των επιχειρηματιών να προσαρμόζονται επιτηδείως στη διαπιστούμενη ή αναμενόμενη 
συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους, εντούτοις αντιτίθεται αυστηρώς σε κάθε άμεση ή έμμεση επαφή μεταξύ των 
επιχειρηματιών αυτών δυνάμενη είτε να επηρεάσει τη συμπεριφορά υπάρχοντος ή δυνητικού ανταγωνιστή στην αγορά είτε 

 
32 Υπόθεση Τ-25/95 κλπ., Cimenteries κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ.1849 (και περίληψη παρ.18).  
33  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 81 παρ.3, παρ.15 και νομολογία, στην οποία 
παραπέμπει.  
34 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 369/V/2007. 
35 Υπόθεση Τ-1/89 παρ. 15-Art.2, 122. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο προσφεύγων συμμετείχε σε συναντήσεις, που 
αφορούσαν την ανταλλαγή πληροφοριών [price lists] μεταξύ των ανταγωνιστριών εταιριών σχετικά, μεταξύ άλλων, με τη 
σκοπούμενη τιμολογιακή πολιτική τους. Η συμμετοχή του στις συναντήσεις αυτές θεωρήθηκε εναρμονισμένη πρακτική με 
σκοπό τον επηρεασμό της συμπεριφοράς των ανταγωνιστών στη σχετική αγορά [παρ. 122-127]. Βλ. και 77/592/EEC 
Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής [COBELPA/VNP], παρ. 25-30, Τ-25επ./95 παρ. 1531, 74/292/ΕΟΚ, Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, IFTRA Rules on Glass Containers, παρ. 40 – 45. 
36 77/592/EEC: Commission Decision of 8 September 1977 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty 
(IV/312-366 - COBELPA/VNP) παρ. 25-30. 
37 Βλ. Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αριθμός. 369/V/2007 ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2007. 
38 Βλ. Απόφ. Imperial Chemical Industries Ltd vs. Επιτροπής 14ης Ιουλίου 1972 υποθ. 48/69 σκ.65-67 . 
39 Βλέπε απόφαση C08/08, T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange Nederland NV, Vodafone Libertel ΝV κατά 
της Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, ημερομηνίας 4/9/2009, σκέψη 32. 
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να αποκαλύψει σε έναν ανταγωνιστή τη συμπεριφορά που ο επιχειρηματίας έχει αποφασίσει ή σκέπτεται να ακολουθήσει 
στην αγορά, όταν οι επαφές αυτές έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού που 
δεν συμβαδίζουν με τις συνήθεις συνθήκες της εν λόγω αγοράς, λαμβανομένων υπόψη της φύσεως των προϊόντων ή των 
παρεχομένων υπηρεσιών, του μεγέθους και του αριθμού των επιχειρήσεων και του όγκου της εν λόγω αγοράς 40 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι το Δικαστήριο στην υπό αναφορά υπόθεση καθώς και στην υπόθεση Thyssen Stahl κατά 
Επιτροπής, έχει κρίνει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών αντίκειται δυνητικώς στους κανόνες περί 
ανταγωνισμού όταν μετριάζει ή εξαλείφει τον βαθμό αβεβαιότητας ως προς τη λειτουργία της αγοράς, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων41 

Ειδικότερα, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει αντικείμενο αντίθετο προς τους κανόνες του ανταγωνισμού τυχόν ανταλλαγή 
πληροφοριών δυνάμενη να εξαλείψει τις αβεβαιότητες που διακατέχουν τους ενδιαφερομένους ως προς την ημερομηνία, 
το εύρος και τις λεπτομέρειες της προσαρμογής στην αγορά την οποία οι οικείες επιχειρήσεις πρόκειται να θέσουν σε 
εφαρμογή42.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση T-Mobile Netherlands, μία εναρμονισμένη πρακτική μπορεί να έχει αντικείμενο αντίθετο 
προς τους κανόνες του ανταγωνισμού μολονότι δεν συνδέεται ευθέως με τις τιμές καταναλωτή. Συγκεκριμένα, το γράμμα 
του άρθρου 101 (1) ΣΛΕΕ αποκλείει την ερμηνεία ότι απαγορεύονται μόνον οι εναρμονισμένες πρακτικές που επηρεάζουν 
άμεσα τις τιμές που καταβάλλουν οι τελικοί καταναλωτές43. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από το άρθρο 101, παράγραφος 
1, στοιχείο (α) ΣΛΕΕ, μια εναρμονισμένη πρακτική μπορεί να έχει αντικείμενο αντίθετο προς τους κανόνες του 
ανταγωνισμού, εφόσον συνίσταται «στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 
συναλλαγής»44. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ σκοπεί, όπως και οι λοιποί κανόνες ανταγωνισμού που 
περιλαμβάνει η Συνθήκη, στην προστασία όχι μόνον των άμεσων συμφερόντων των ανταγωνιστών ή των καταναλωτών 
αλλά και της διαρθρώσεως της αγοράς και κατ’ επέκταση του ίδιου του ανταγωνισμού. Επομένως, η διαπίστωση ότι μια 
εναρμονισμένη πρακτική έχει αντικείμενο αντίθετο προς τους κανόνες του ανταγωνισμού δεν μπορεί να εξαρτάται από τη 
διαπίστωση της υπάρξεως άμεσου δεσμού μεταξύ αυτής και των τιμών καταναλωτή45. 

Συναφώς, σύμφωνα με το ΔΕΕ τεκμαίρεται, πλην αποδείξεως περί του αντιθέτου η οποία βαρύνει τους ενδιαφερόμενους 
επιχειρηματίες, ότι οι μετέχουσες στη συνεννόηση επιχειρήσεις που εξακολουθούν να δρουν στην αγορά λαμβάνουν 
υπόψη τις πληροφορίες που έχουν ανταλλάξει με τους ανταγωνιστές τους για να καθορίσουν τη συμπεριφορά τους στην 
αγορά αυτή. Ειδικότερα, το Δικαστήριο κατέληξε ότι μια τέτοια συνεννόηση εμπίπτει στο άρθρο 101, παράγραφος 1, της 
ΣΛΕΕ έστω και αν δεν εκδηλώνονται στην αγορά τα αποτελέσματα του περιορισμού του ανταγωνισμού46. 

6.4.1. Χαρακτηριστικά της Αγοράς  

Η Επιτροπή σημείωσε ότι στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν τα χαρακτηριστικά της αγοράς και οι συνθήκες λειτουργίας 
των εταιρειών. Ειδικότερα, εξετάστηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά, τα μερίδια 
αγοράς, ο βαθμός συγκέντρωσης στη σχετική αγορά, η ύπαρξη φραγμών εισόδων κ.ά.  

(i) Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εναρμονισμένη πρακτική είναι δυσκολότερο να αναπτυχθεί ή/και να διατηρηθεί όταν υπάρχει 
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο 
αριθμός των επιχειρήσεων σε μια αγορά, τόσο λιγότερη προσοχή αποδίδει ο κάθε πωλητής στην συμπεριφορά του άλλου, 
αφού με την αύξηση του αριθμού των πωλητών μειώνεται η επίδραση της συμπεριφοράς του καθενός στη διαμόρφωση 
των τιμών στην σχετική αγορά. Επίσης, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων τόσο πιο δύσκολη είναι η 
εξεύρεση κοινή συνισταμένης για τη συμπεριφορά που θα διατηρήσουν, καθώς και η εποπτεία εφαρμογής της 
εναρμονισμένης πρακτικής, ιδιαίτερα όταν ο συντονισμός αυτός βασίζεται σε μία σιωπηρή κατανόηση των παραμέτρων 
της εναρμονισμένης συμπεριφοράς, όπως π.χ. η αναγνώριση ενός εστιακού σημείου για την τιμή. Πέραν των πιο πάνω, η 
αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων μειώνει το μερίδιο της καθεμίας στα συνολικά κέρδη που προκύπτουν από τον 
συντονισμό της συμπεριφοράς. 47 

Αντιθέτως, σε μια ολιγοπωλιακή αγορά ευνοείται η ανάπτυξη εναρμονισμένων πρακτικών, διότι πρόκειται περί μιας αγοράς 
που απαρτίζεται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων, τόσο μικρό βέβαια, ώστε ο κάθε ένας από αυτούς στη διαμόρφωση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του να είναι αναγκασμένος να λαμβάνει υπόψη την τρέχουσα συμπεριφορά των 
ανταγωνιστών του αλλά και τη μελλοντική τους αντίδραση απέναντι στη δική του συμπεριφορά48. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο, στην υπό διερεύνηση σχετική αγορά δραστηριοποιούνταν κυρίως έξι 
εταιρείες, ήτοι οι COSMOS, FEREOS, B.A.T., CASSANDRA, STAVROU και CTO Public Company Ltd49.  

 
40 Ibid, σκέψη 33. 
41 Aποφάσεις Thyssen Stahl κατά Επιτροπής, C-194/99 P, EU:C:2003:527, σκέψη 86, και T-Mobile Netherlands κ.λπ., 
EU:C:2009:343, σκέψη 35 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία. 
42 βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση T-Mobile Netherlands κ.λπ., EU:C:2009:343, σκέψη 41. 
43 βλ. σκέψη 36 
44  Aπόφαση T-Mobile Netherlands κ.λπ., EU:C:2009:343, σκέψη 37 
45 Aπόφαση T-Mobile Netherlands κ.λπ., EU:C:2009:343, σκέψεις 38 και 39. 
46 Aπόφαση T-Mobile Netherlands κλπ. EU:C:2009:343, σκέψη 51 καθώς και εκεί παρατιθέμενη νομολογία. 
47 Δ. Τζουγανάτος, “Ολιγοπώλιο και συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού”, Νομική 
βιβλιοθήκη, 2004, σελ. 18-19. 
48 Δ. Τζουγανάτος, “Ολιγοπώλιο και συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού”, Νομική 
βιβλιοθήκη, 2004, σελ. 18-19. 
49Σύμφωνα με την έρευνα η οποία διεξήχθηκε από την RAI Consultans-Retail Audit στην αγορά κυκλοφορούν και άλλες 
επωνυμίες τσιγάρων, αντίγραφο της οποίας προσκομίστηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας από την εταιρείας 
Cassandra, το μερίδιο αγοράς των οποίων είναι αμελητέο.  
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Η εταιρεία COSMOS κατά τον ουσιώδη χρόνο εμπορευόταν τις επωνυμίες τσιγάρων Mayfair, Berkeleys (διεκόπηκε η 
εισαγωγή του το 2012), Silk Cut, B&H Virginia, B&H Slidebox, Sterling, Camel, Winston, La Femme (διεκόπηκε η εισαγωγή 
του το 2015). Η εταιρεία FEREOS εμπορευόταν τις επωνυμίες τσιγάρων Davidoff, West, Maxim, L&B Superkings, 
Richmond, Regal και No.1. Η εταιρεία STAVROU εμπορευόταν τις επωνυμίες τσιγάρων Karelia Slims (Blue, Crem, 
Menthol), G. Karelia & Sons, Karelia Blue 100’s και Karelia White. Η εταιρεία B.A.T. εμπορευόταν τις επωνυμίες τσιγάρων 
Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, Vogue, Senior Service, Royals, Crown, Craven A, John Player Gold Leaf. 
Η εταιρεία CASSANDRA εμπορευόταν τις επωνυμίες τσιγάρων Marlboro, L&M και Philip Morris. Η εταιρεία CTO Public 
Company Ltd εμπορευόταν τις επωνυμίες τσιγάρων Raquel, CT και Ramon Filip. Οι εν λόγω εταιρείες διοχέτευσαν με τον 
ίδιο τρόπο τα προϊόντα τους στην αγορά, δηλαδή μέσω μεταπωλητών, ενώ η εταιρεία FEREOS διέθετε κατάστημα λιανικής 
πώλησης στη Λευκωσία. 

Όλες οι προαναφερθείσες εταιρείες προσφέρουν παρόμοια καπνικά προϊόντα, ήτοι τσιγάρα, κάτι το οποίο, βάσει της 
σχετικής ανάλυσης, δύναται να δημιουργεί κίνητρο εκδήλωσης εναρμονισμένης πρακτικής η οποία διευκολύνεται και είναι 
διατηρήσιμη λόγω του μικρού αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται σε στρατηγική αλληλεξάρτηση. Αυτό 
σημαίνει ότι τα κέρδη κάθε επιχείρησης εξαρτώνται όχι μόνο από τις επιλογές της ίδιας αλλά και από τις επιλογές των 
λοιπών επιχειρήσεων στην αγορά έτσι, στην ολιγοπωλιακή αγορά, οι πωλητές, έχοντας επίγνωση της αλληλεξάρτησης της 
συμπεριφοράς τους, διαμορφώνουν τη στρατηγική τους εκτιμώντας τις αναμενόμενες αντιδράσεις των ανταγωνιστών 
τους.50 

Η Επιτροπή βάσει των ενώπιόν της στοιχείων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην προκειμένη περίπτωση η αγορά είναι 
ολιγοπωλιακή.  

(ii) Μερίδια αγοράς   

Η Επιτροπή σημείωσε ότι τα μερίδια αγοράς μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα μίας ομάδας επιχειρήσεων να 
αναπτύξει εναρμονισμένη πρακτική. Αν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εξυπηρετείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων με παρόμοια μερίδια αγοράς, τότε αυτές οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να είναι ικανές να συντονίσουν τη 
συμπεριφορά τους, χωρίς να ενδιαφέρονται πολύ για τις πιθανές αντιδράσεις των υπολοίπων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά. Από την άλλη, αν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε εναρμονισμένη πρακτική 
έχουν διαφορετικά μερίδια αγοράς, τότε η επιχείρηση με το μικρότερο μερίδιο αγοράς θα έχει ισχυρά κίνητρα να παρεκκλίνει 
από την εναρμονισμένη πρακτική λόγω των αυξημένων κερδών που θα αποκομίσει. Αυτό προϋποθέτει ότι η εν λόγω 
εταιρεία έχει τη δυναμικότητα και την ικανότητα να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση. Επιπρόσθετα, μία μικρή επιχείρηση 
έχει συγκριτικά λιγότερα να χάσει από την αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο κάνει την εναρμονισμένη 
πρακτική λιγότερο διατηρήσιμη (sustainable).51 

Για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας καταγγελίας και στη βάση των ισχυρισμών που διατυπώθηκαν από την 
καταγγέλλουσα εταιρεία, χρησιμοποιήθηκαν καταρχάς τα δεδομένα της έρευνας σε σχέση με τα μερίδια αγοράς, ανά 
εταιρεία που διενεργήθηκε από την εταιρεία RAI ως ακολούθως52 53: 

Πίνακας 1: Μερίδια Αγοράς 2010-2014 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

2010 2011 2012 2013 
 

2014 

ΜΕΡ.  

ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΡ.  

ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΡ.  

ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΡ.  

ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΕΡ.  

ΑΓΟΡΑΣ 

Fereos  [5-10)% [5-10)% [5-10)% [5-10)% [5-10)% 

Cosmos  [10-20)% [10-20)% [10-20)% [10-20)% [20-30)% 

CTO  [0-5)% [0-5)% [0-5)% [0-5)% [0-5)% 

B.A.T.  [50-60)% [50-60)% [50-60)% [40-50)% [40-50)% 

Cassandra  [20-30)% [20-30)% [20-30)% [20-30)% [20-30)% 

S. Stavrou  [0-5)% [0-5)% [0-5)% [0-5)% [0-5)% 

ΣΥΝΟΛΟ ~100% ~100% ~100% ~100% ~100% 

 
50 Βλέπε Σύγγραμμα Δ. Τζουγανάτος « Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού», σελίδα 226 
51 Motta M., “Competition policy: Theory and practice”, Cambridge University Press, Edition 2005, p.147. 
52 Η εταιρεία RAI χρησιμοποιεί για τις εταιρείες που προμηθεύουν τσιγάρα τις εξής συντομογραφίες  PMI: Cassandra, JTI: 
Cosmos, Imperial: Fereos.   
53 Η Επιτροπή σημείωσε ότι παρόλο που στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκαν από έκαστη εταιρεία στην 
σχετική αγορά, να δώσει τα μερίδια αγοράς της, εντούτοις χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρείας ερευνών RAI 
για σκοπούς ομοιόμορφης σύγκρισης. Επισημαίνεται ότι τα μερίδια που δόθηκαν από τις εταιρείες σε σχέση με αυτά που 
καταγράφονται στην έρευνα της RAI διαφέρουν κατά ̴̴̴ 0,10%. Σημειώνεται επίσης ότι στην αγορά δραστηριοποιούνται και 
άλλες εταιρείες με αμελητέα μερίδια αγοράς για αυτό και το σύνολο που καταγράφεται στον Πίνακα 1 είναι ~100%. 
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*Σημειώνεται ότι στην αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες με πολύ χαμηλά μερίδια αγοράς για αυτό και 
το σύνολο που καταγράφεται στο κάτω μέρος του πίνακα είναι ~100% 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, τα μερίδια αγοράς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην σχετική αγορά χονδρικής 
προμήθειας βιομηχανοποιημένων τσιγάρων παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ τους, οι οποίες είναι πιο έκδηλες κατά το 
έτος 2010. Το έτος 2014 οι αποκλίσεις αυτές έχουν μειωθεί. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της ΒΑΤ η οποία κατέχει το 
ψηλότερο μερίδιο αγοράς στην αγορά των τσιγάρων, ακολουθεί καθοδική πορεία από το 2010 ως το 2014. Αναλυτικότερα, 
το έτος 2010 ήταν της τάξης του [50-60)% ενώ το έτος 2014 μειώθηκε στο [20-30)%. Αντίθετα, το μερίδιο αγοράς της 
CASSANDRA την περίοδο 2010 έως το 2014 κυμαίνεται σε ποσοστά [20-30)% περίπου. Επίσης, το μερίδιο αγοράς της 
τρίτης μεγαλύτερης εταιρείας, ήτοι της COSMOS, παρουσίασε ανοδική πορεία κατά τα έτη 2010-2014. Συγκεκριμένα το 
έτος 2010 βρισκόταν στο [10-20)% ενώ το έτος 2014 έφτασε το [20-30)%.  

Τέλος, σημειώνεται ότι η εταιρεία Fereos, […..] εταιρεία σε σχέση με το μερίδιο αγοράς της, δήλωσε ότι από την 1η Μαρτίου 
2015 δεν δραστηριοποιείται πλέον στην συγκεκριμένη αγορά και ότι τις επωνυμίες των τσιγάρων της ανέλαβε η εταιρεία 
Phoenicia Fereos Cyprus Ltd (της οποίας είναι μέτοχος κατά [….], η Fereos Ltd). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία 
που προσκόμισε η καταγγέλλουσα εταιρεία, η S.Stavrou έχει παύσει τη διανομή καπνικών προϊόντων στην Κυπριακή 
αγορά από τις 10 Οκτωβρίου 2016. Τα καπνικά προϊόντα που εμπορευόταν η S.Stavrou (Karelia) τα έχει αναλάβει η 
εταιρεία Cosmos Tobacco Trading Ltd.  

Η Επιτροπή, στη βάση των σχετικών στοιχείων που έχει ήδη αναφέρει, επισημαίνει ότι διαφαίνεται ότι διαχρονικά (2010-
2014) οι εταιρείες Cassandra, BAT και  Cosmos αντιπροσωπεύαν περίπου το [80-90)% της αγοράς σε ότι αφορά τον όγκο 
πωλήσεων τσιγάρων. Το έτος 2014 η ΒΑΤ κατείχε ποσοστό της τάξης του [40-50)%, η Cassandra της τάξης του [20-30)% 
και η  Cosmos της τάξης του [20-30)%. Επομένως, οι τρεις εταιρείες που κατείχαν το [80-90)% περίπου σε ότι αφορά τον 
όγκο πωλήσεων τσιγάρων, κατά το 2014 απείχαν περίπου [10-20)% σε μερίδιο η μία από την άλλη.  

 Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η κάθε εταιρεία στη σχετική αγορά διατηρεί στο χαρτοφυλάκιο της, ένα μεγάλο αριθμό από 
επωνυμίες τσιγάρων. Περαιτέρω, σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάστηκαν τα μερίδια αγοράς 
των διαφόρων επωνυμιών. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα μερίδια αγοράς με βάση τον όγκο πωλήσεων της κάθε 
εταιρείας ανά επωνυμία, επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο τις επωνυμίες τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, στην 
εγχώρια αγορά.  

Στη βάση της ανάλυσης αυτής, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι δημοφιλέστερες (με βάση τον όγκο πωλήσεων) επωνυμίες 
τσιγάρων ανά εταιρεία εισαγωγής είναι οι ακόλουθες:  

BAT: Senior Service, Rothmans, Royals, Pall Mall, JPGL 

CASSANDRA (PMI): Malboro, L&M  

COSMOS (JTI): Silk Cut, Winston 

FEREOS (IMPERIAL): Davidoff 

Η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι η εταιρεία ΒΑΤ είναι η εταιρεία με τις περισσότερες επωνυμίες τσιγάρων που 
πωλούνται στην κυπριακή αγορά οι οποίες σημειώνουν υψηλά μερίδια αγοράς. Συγκεκριμένα, πέντε είναι οι επωνυμίες 
τσιγάρων που προσφέρει η εταιρεία ΒΑΤ και έχουν ψηλά μερίδια αγοράς, ενώ την ίδια στιγμή μόνο δύο είναι οι επωνυμίες 
ή και μία που προσφέρονται από άλλες εταιρείες στην αγορά και έχουν ψηλά μερίδια αγοράς. 

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η επωνυμία τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν η Senior Service της εταιρείας BAT, 
για το έτος 2012. Για τα έτη 2013 και 2014, η επωνυμία τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν τα Malboro της 
εταιρείας CASSANDRA. Επίσης, σύμφωνα με τα μερίδια αγοράς με βάση τον όγκο πωλήσεων της κάθε εταιρείας ανά 
επωνυμία όπως διαμορφώθηκαν πιο πάνω, το έτος 2014 η ΒΑΤ κατείχε ποσοστό της τάξης του [30-40)%, η Cassandra 
της τάξης του [20-30)% και η Cosmos της τάξης του [10-20)%. Επομένως διαπιστώνεται ασυμμετρία στην κατανομή των 
μεριδίων αγοράς. 

Σύμφωνα με τη νομολογία αλλά και την οικονομική θεωρία, η συμμετρική κατανομή των μεριδίων αγοράς ενισχύει το 
ενδεχόμενο συντονισμού των ολιγοπωλητών. Αυτό που σύμφωνα με τη νομολογία έχει σημασία, είναι εάν η συμμετρία 
στα μερίδια αγοράς συνεπάγεται με συμμετρία στο κόστος και συνεπώς συγκλίνουσες απόψεις μεταξύ των ολιγοπωλητών 
αναφορικά με τις τιμές τις οποίες ο κάθε ολιγοπωλητής θα ήθελε να επικρατήσουν στην αγορά. 54 

(iii) Βαθμός συγκέντρωσης στις σχετικές αγορές 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι ένας δείκτης μέτρησης της συγκέντρωσης μιας αγοράς είναι, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου (Concentration Ratio). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατά καιρούς θεωρήσει αγορές 
στις οποίες οι 3 μεγαλύτερες (σε μερίδιο αγοράς) επιχειρήσεις κατέχουν 70% ή περισσότερο της αγοράς και στις οποίες οι 
υπόλοιπες κατέχουν λιγότερο από 15% ως πολύ συγκεντρωμένες55. Κάτι τέτοιο ισχύει και για την υπό εξέταση σχετική 
αγορά στην οποία οι Cassandra, BAT, Cosmos, ήτοι οι τρείς μεγαλύτερες εταιρείες είχαν μερίδια της τάξης [80-90)% το 
2010, [80-90)% το 2011, [80-90)% το 2012, [80-90)% το 2013 και [80-90)% το 2014. 

Ένας άλλος δείκτης μέτρησης της συγκέντρωσης μιας αγοράς είναι ο δείκτης Herfindahl-Hirschman Index (ΗΗΙ). Ο δείκτης 
ΗΗΙ σχετίζεται θετικά με την ασυμμετρία των μεριδίων αγοράς των επιχειρήσεων της αγοράς: σε μία αγορά με λιγότερο 
συμμετρικά μερίδια αγοράς ο δείκτης HHI θα είναι μεγαλύτερος.  

 
54 Pilkington-Techinst/SIV (Case IV/M358), 1993, OJ L158/24, Airtours/First Choice (Case IV/M1524), 1999, OJ L931, 
MCIWorldCom/Sprint (Case COMP/M1741), 2000, OJ L300/1, Celanese/JV (Case COMP/M3506), 2003, OJ L38/47. 
55 Lyonnaisse des Eaux/Suez (Case IV/M916, [1997]), TRW/Magna (Case IV/M 872, [1997]). 
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Σύμφωνα, επομένως, με την οικονομική θεωρία ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης εντείνει την πιθανότητα συντονισμού 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια ολιγοπωλιακή αγορά. Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο συγκεντρωμένη 
είναι η αγορά τόσο ευκολότερος καθίσταται ο συντονισμός της συμπεριφοράς των ολιγοπωλητών56.  

Από τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας, η συγκέντρωση της σχετικής αγοράς των τσιγάρων για τα έτη 2012-
2014 είχε ως ακολούθως:  

Πίνακας 2: Αγορά των τσιγάρων (2012) 

Cosmos Fereos Cassandra CTO BAT S.Stavrou HHI CR3 S2/S1
57 S3/S2

58 

[10-20)% [5-10)% [20-30)% [0-5]% 
[50-
60]% 

[0-5)% 3475 
[80-
90)% 

[….] [….] 

Πίνακας 3:Αγορά των τσιγάρων (2013) 

Cosmos Fereos Cassandra CTO BAT S.Stavrou HHI CR3 S2/S1
59 S3/S2

60 

[10-20)% [5-10)% ([20-30)% [0-5]% 
[40-
50)% 

[0-5)% 3255 
[80-
90)% 

[….] [….] 

Πίνακας 4: Αγορά των τσιγάρων (2014) 

Cosmos Fereos Cassandra CTO BAT S.Stavrou HHI CR3 S2/S1
61 S3/S2

62 

[20-30)% [5-10)% [20-30)% [0-5)% 
[40-
50)% 

(0-5)% 2973 
[80-
90)% 

[….] [….] 

Από τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί παρατηρείται ψηλή συγκέντρωση κατά την υπό αναφορά περίοδο με τις τρεις εταιρείες 
Cosmos, BAT και Cassandra να έχουν συνολικά μερίδιο αγοράς CR3=[80-90)% για το 2012, CR3=[80-90)% για το 2013 
και CR3=[80-90)% για το 2014. Αυτό επιβεβαιώνεται, επίσης και με την εκτίμηση του δείκτη συγκέντρωσης ΗΗΙ, ο οποίος 
είναι ΗΗΙ = 3475 για το 2012, ΗΗΙ = 3255 για το 2013  και ΗΗΙ = 2973 για το 2014. Παρόλα αυτά, με την πάροδο του 
χρόνου φαίνεται ότι ο δείκτης αυτός μειώνεται. Επιπρόσθετα, οι δείκτες S2/S1 και S3/S2 με τη πάροδο των τριών χρόνων 
πλησιάζουν [….]. 

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία συνάγεται ασυμμετρία μεριδίων και υψηλή συγκέντρωση, η οποία μειώνεται με 
την πάροδο του χρόνου (2012-2014). 

 (iv) Η παρόμοια διάρθρωση κόστους (δεν αφορά το κόστος σε απόλυτο μέγεθος)  

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι η εναρμονισμένη πρακτική είναι ευκολότερο να διατηρηθεί μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν 
παρόμοια διάρθρωση κόστους χωρίς αυτό να προϋποθέτει ή να συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν το ίδιο 
κόστος (συνολικά ή ανά μονάδα) σε απόλυτο μέγεθος. Στην περίπτωση που η διάρθρωση κόστους των επιχειρήσεων 
παρουσιάζει ασυμμετρίες, η συμφωνία σε μια εναρμονισμένη συμπεριφορά (π.χ. η εύρεση εστιακών σημείων για τιμές) 
δυσχεραίνεται αντικειμενικά63.  

Η Επιτροπή σημείωσε ότι οι εταιρείες στη σχετική αγορά έχουν παρόμοια διάρθρωση (όχι σε απόλυτο μέγεθος) και επίπεδα 
κόστους. Συγκεκριμένα, τα συστατικά στοιχεία του κόστους των εν λόγω εταιρειών εισαγωγής τσιγάρων μπορούν να 
διακριθούν σε δύο κατηγορίες: το κόστος εισαγωγών και το κόστος εκτελώνισης.  

Η εταιρεία Cosmos σε επιστολή της με ημερομηνία 30/09/2015 ανέφερε ότι  «οι παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη 
για την τιμολόγηση των προϊόντων της (όπως και από οποιανδήποτε άλλη εταιρεία, ανεξάρτητα του τομέα που 
δραστηριοποιείται) περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων) εκτός από το κόστος του προϊόντος από την προμηθεύτρια εταιρεία, τα 
λειτουργικά έξοδα, έξοδα χρηματοδότησης (finance cost) και την κερδοφορία της εταιρείας διανομής, τους τελωνειακούς 
δασμούς ή/και φόρους που αφορούν τα εν λόγω προϊόντα, την κερδοφορία του προϊόντος για τον λιανοπωλητή σε απόλυτο 
πόσο ανά τεμάχιο.» 

Η εταιρεία Fereos σε επιστολή της με ημερομηνία 30/03/2017 ανέφερε ότι οι βασικές κατηγορίες κόστους είναι οι εξής: 

 Κόστος κτήσης του προϊόντος 

 Κόστος εισαγωγής (Μεταφορικά, Ασφάλεια) 

 Φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ 

 Κόστος αποθήκευσης και διανομής   

 
56 Motta M., “Competition policy: Theory and practice”, Cambridge University Press, Edition 2005. 
57 Μερίδιο αγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας ως προς το μερίδιο αγοράς της πρώτης 
μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας.  
58 Μερίδιο αγοράς της τρίτης μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας ως προς το μερίδιο αγοράς της δεύτερης 
μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας. 
59 Μερίδιο αγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας ως προς το μερίδιο αγοράς της πρώτης 
μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας.  
60 Μερίδιο αγοράς της τρίτης μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας ως προς το μερίδιο αγοράς της δεύτερης 
μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας. 
61 Μερίδιο αγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας ως προς το μερίδιο αγοράς της πρώτης 
μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας.  
62 Μερίδιο αγοράς της τρίτης μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας ως προς το μερίδιο αγοράς της δεύτερης 
μεγαλύτερης (σε μερίδιο αγοράς) εταιρείας. 
63 Motta M., “Competition policy: Theory and practice”, Cambridge University Press, Edition 2005. 
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Η εταιρεία Cassandra σε επιστολή της με ημερομηνία 31/3/2017 ανέφερε ότι  «Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες κόστους οι 
οποίες συμβάλλουν στην τιμολόγηση των τσιγάρων που εμπορεύεται η εταιρεία: Υπάρχει το κόστος εισαγωγής (η 
εργοστασιακή τιμή), τα διάφορα λειτουργικά έξοδα, όπως τα έξοδα διανομής, αποθήκευσης κ.τ.λ. και οι φόροι.»   

Η εταιρεία ΒΑΤ σε επιστολή της με ημερομηνία 30/03/2017 ανέφερε ότι οι σημαντικότερες κατηγορίες κόστους είναι το 
κόστος προϊόντος, κόστος εισαγωγής και ασφάλειας και οι φόροι που αποτελούν περίπου το [….]% της ΑΤΛΠ. Τα 
υπόλοιπα κόστη είναι διανομής περίπου [….] ανά πακέτο 20 τσιγάρων και εμπορίας και διαχείρισης περίπου [….]ανά 
πακέτο 20 τσιγάρων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες αποτελούν εταιρείες εισαγωγής 
και εμπορίας, γεγονός που οδηγεί σε παρόμοια διάρθρωση του κόστους των εν λόγω εταιρειών χονδρικής προμήθειας 
τσιγάρων και διευκολύνει την ανάπτυξη και διατήρηση εναρμονισμένης πρακτικής.  

Η Επιτροπή περαιτέρω σημειώνει ότι οι συγκρίσεις κόστους για τις καταγγελλόμενες εταιρείες αφορούν και πάλι τις 
επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων όπως αναφέρονται σε ομαδοποίηση που πραγματοποιήθηκε κατά το στάδιο της 
προκαταρκτικής έρευνας στη βάση των μεριδίων αγοράς. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ομαδοποίηση βασίστηκε στα μερίδια 
αγοράς της κάθε εμπορικής επωνυμίας. Ειδικότερα, οι επωνυμίες τσιγάρων που είχαν για τα έτη 2012-2014 ψηλά μερίδια 
αγοράς εντάχθηκαν στην 1η ομαδοποίηση, όπως π.χ. τα τσιγάρα Malboro και L&M της εταιρείας Cassandra, καθώς και τα 
τσιγάρα Senior Service, Rothmans και Royals της εταιρείας BAT, ενώ οι επωνυμίες τσιγάρων Davidoff της εταιρείας 
Fereos, τα τσιγάρα JPGL και Pall Mall της εταιρείας BAT, καθώς και τα τσιγάρα  Silk Cut και Winston της εταιρείας Cosmos, 
που είχαν για τα έτη 2012-2014 χαμηλότερα μερίδια αγοράς εντάχθηκαν στη 2η ομαδοποίηση.  

Σε σχέση με την 1η ομαδοποίηση64, η Επιτροπή σημείωσε ότι εάν συγκριθεί το κόστος των προϊόντων της εταιρείας ΒΑΤ 
με το Malboro της PMI και για τα τρία χρόνια (2012-2014) η διαφορά κυμαίνεται [….]. Την ίδια περίοδο, εάν συγκριθεί το 
κόστος των προϊόντων της εταιρείας ΒΑΤ με το L&M της PMI η διαφορά [………………….]. Η Επιτροπή σημείωσε επίσης 
ότι, μόνο για το έτος 2014, τα Rothmans της ΒΑΤ με τα Malboro της PMI παρουσιάζουν [….] σε σχέση με τις χονδρικές 
τιμές. Παρόλα αυτά για την ίδια χρονιά και για τα συγκεκριμένα προϊόντα τα μερίδια αγοράς διαφέρουν αρκετά.   

Σε σχέση με τη 2η ομαδοποίηση, η Επιτροπή σημείωσε συγκεκριμένα ότι τα τσιγάρα Winston της Cosmos και Pall Mall και 
JPGL τα οποία έχουν χονδρικές τιμές που συμπίπτουν και μερίδια αγοράς που είναι πολύ κοντά (ειδικά το έτος 2013), 
έχουν κόστος που η διαφορά τους κυμαίνεται […..] (Winston-Pall Mall) και […..] (Winston-JPGL) για την περίοδο 2012-
2014. 

(v) Η ελαστικότητα της ζήτησης για τα σχετικά προϊόντα 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση για την υπόθεση Pilkington-Techint/SIV65  ανέφερε 
ότι:«Firms supplying a product which has a price-inelastic demand (at the competitive price) tend to have a strong incentive 
to form a cartel or to engage in cartel-like behaviour where this is feasible».  

Σε ότι αφορά το ζήτημα της ελαστικότητας της ζήτησης, η Επιτροπή κρίνει ως καθοδηγητικά τα όσα σημειώνονται και 
καταγράφονται στο σύγγραμμα των Matthew Bennet και Philio Collins με τίτλο «The Law and Economist of Information 
Sharing: The Good, the Bad and the Ugly»66: «The requirement for firms to be able to monitor each other in a timely and 
efficient fashion has led economists to predict that coordination is likely to be much more difficult were demand is more 
volatile. This makes monitoring more difficult because coordinating firms are unable to differentiate changes in their 
demand due to volatility or due to deviating firms cutting their price and stealing market share. Therefore, as the level of 
volatility increases, the level of prices which can be sustained under coordination, all other things being equal, decreases.» 

Η ελαστικότητα ζήτησης αφορά τις αλλαγές που έχει η ζήτηση στις μεταβολές της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. 
Όσο περισσότερο ευαίσθητη είναι η ζήτηση στις μεταβολές της τιμής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ελαστικότητα ως 
προς την τιμή.   

Όταν όμως ικανοποιούνται οι συνθήκες έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να διατηρήσουν εναρμονισμένες τιμές, η 
χαμηλή ελαστικότητα κάνει την εναρμονισμένη πρακτική περισσότερο ελκυστική, αφού η οποιαδήποτε εναρμονισμένη τιμή 
είναι υψηλότερη, όσο χαμηλότερη είναι η ελαστικότητα της ζήτησης67. Επιπλέον, η αρνητική επίδραση της εναρμονισμένης 
συμπεριφοράς στους καταναλωτές είναι μεγαλύτερη όταν η ζήτηση δεν είναι ελαστική. Αυτό ισχύει όχι μόνο διότι οι τιμές 
που θα αντιμετωπίζουν θα είναι υψηλότερες, αλλά και λόγω του ότι με τη χαμηλή ελαστικότητα συνεπάγεται ότι δεν 
υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις ή ότι υπάρχει πιστότητα στο προϊόν (brand loyalty).  

Στην προκειμένη περίπτωση, συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα68, λόγω των αυξήσεων στη φορολογία, η κατανάλωση 
τσιγάρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε σε ποσοστό περίπου 10%69, κάτι το οποίο επηρεάζει τη ζήτηση 
των προϊόντων της κάθε εταιρείας. 

(vi) Οι ρυθμοί μεταβολής της ζήτησης και η απουσία απρόβλεπτων διακυμάνσεων 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η εναρμονισμένη πρακτική είναι ευκολότερο να διατηρηθεί όταν υπάρχει υψηλός ρυθμός 
αύξησης της ζήτησης, γεγονός το οποίο συνεπάγεται ότι το κέρδος σήμερα είναι μικρό συγκριτικά με αυτό που αναμένεται 

 
64 1η ομαδοποίηση αφορά τα προϊόντα της ΒΑΤ Rothmans, Royals, Senior Service. Αφορά επίσης τα προϊόντα της PMI, 
ήτοι τα Malboro και L&M. 
65 Υπόθεση IV/M.358 - Pilkington-Techint/SIV), Απόφαση ημερομηνίας 21/12/1993. 
66 Σύγγραμμα των Matthew Bennet και Philio Collins με τίτλο «The Law and Economis of Information Sharing: The Good, 
the Bad and the Ugly», European Competition Journal, Αύγουστος 2010, σελ 311 
67 Ivaldi M., Jullien B., Rey P., Seabright P., Tirole J., “The Economics of Tacit Collusion”, 2003, Report for DG Competition, 
pp. 50-52 και Rey P., “Collective Dominance and the Telecommunications Sector”, 2002, p.17. Rey P., “The economics of 
tacit collusion”, pp. 50-52.  
68 Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2005-2006. 
69 Tobacco Taxation and Illicit Trade - Smoke Free Partnership (σελ22)– www.smokefreepartnership.eu 
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μελλοντικά. Από την άλλη, η εναρμονισμένη πρακτική είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί όταν η ζήτηση παρουσιάζει 
απρόβλεπτες διακυμάνσεις κάτι που συνεπάγεται ότι μία επιχείρηση μπορεί να παρεκκλίνει από την εναρμονισμένη 
πρακτική αυξάνοντας τα κέρδη της βραχυπρόθεσμα χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στην εναρμονισμένη πρακτική. Επιπρόσθετα, όταν η ζήτηση παρουσιάζει σημαντική μείωση, τέτοια που να 
θεωρείται ότι δεν υπάρχει «μέλλον» στην αγορά, τότε δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης εναρμονισμένης 
πρακτικής70. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάστηκαν τα στοιχεία εισαγωγών καπνού και 
βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού στη Δημοκρατία. Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να διαχωρίζουν τις εισαγωγές καπνού από τις εισαγωγές βιομηχανοποιημένων τσιγάρων.  

Σχετικός είναι ο πίνακας με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αναφορικά με τις εισαγωγές καπνού και 
βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού στην Κύπρο για τα έτη 2010-2014 (σε €000΄ς): 

Πίνακας 5: Εισαγωγές καπνού και βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού στην Κύπρο 

2010 2011 2012 2013 2014 

Αξία 
εισαγωγών 

Αξία 
εισαγωγών 

% μείωσης 
Αξία 
εισαγωγών 

%μείωσης 
Αξία 
εισαγωγών 

% μείωσης 
Αξία 
εισαγωγών 

% μείωσης 

110.913 96.663 12,8% 95.715 1% 83.784 12,5% 77.102 8% 

Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, διαπιστώνεται ότι ο 
ρυθμός μεταβολής της ζήτησης για τον καπνό και για βιομηχανοποιημένα προϊόντα καπνού είναι αρνητικός.  

Από τις σχετικές διαπιστώσεις και με βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία συνάγεται, ότι η εξέλιξη της ζήτησης είναι 
ένας παράγοντας ο οποίος δεν διευκολύνει τις εταιρείες χονδρικής διάθεσης τσιγάρων να συντονίσουν τη συμπεριφορά 
τους. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η διαπίστωση αφορά τη γενικότερη αγορά καπνικών προϊόντων και η μείωση που 
παρουσιάζεται ενδεχομένως να αφορά κυρίως τα βιομηχανοποιημένα τσιγάρα τα οποία είχαν μεγαλύτερες αυξήσεις στους 
φόρους. 

(vii) Η ύπαρξη φραγμών εισόδου 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι φραγμοί εισόδου συνιστούν τους παράγοντες που αποτρέπουν ή παρεμποδίζουν την είσοδο 
νέων εταιρειών σε συγκεκριμένη αγορά. Η εναρμονισμένη πρακτική είναι περισσότερο εύκολο να διατηρηθεί όταν 
υπάρχουν σοβαροί φραγμοί εισόδου στην αγορά. Όταν οι φραγμοί εισόδου στην αγορά είναι χαμηλοί κάθε προσπάθεια 
των υφιστάμενων επιχειρήσεων να διατηρήσουν τις τιμές τους πάνω από τα ανταγωνιστικά επίπεδα θα προκαλέσει την 
είσοδο νέων επιχειρήσεων και συνακόλουθα τη μείωση των τιμών. Όσο πιο εύκολα μπορούν νέες επιχειρήσεις να 
διεισδύσουν στην αγορά τόσο η ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό της αγοράς αυτής αυξάνεται.  

Η Επιτροπή εν πρώτοις σημειώνει την  ύπαρξη αριθμού εμπορικών επωνυμιών που αντιπροσωπεύονται ήδη στην 
κυπριακή αγορά, ενώ σημείωσε ότι μια επιχείρηση θα πρέπει δαπανήσει χρήματα  για τη δημιουργία δικτύου διανομής των 
προϊόντων της σε αρκετά σημεία λιανικής πώλησης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό όμως 
αποτελεί φραγμό που κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να εισάγει προϊόντα και να τα κυκλοφορήσει στην αγορά, να 
αντιμετωπίσει.  

Οι καταγγελλόμενες εταιρείες Cosmos, Cassandra, Β.Α.Τ., και Fereos, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας 
ερωτώμενες για το ζήτημα της ύπαρξης ή μη φραγμών εισόδου, δήλωσαν ότι δεν υφίστανται ιδιαίτεροι φραγμοί εισόδου 
στη σχετική αγορά (ήτοι νομοθετική και οικονομικά εμπόδια), γεγονός που επιτρέπει την είσοδο και δραστηριοποίηση 
επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το εμπόριο τσιγάρων εντός της Κυπριακής Επικράτειας.  

Συνεπώς, από τα ενώπιόν της στοιχεία η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει ύπαρξη σοβαρών φραγμών εισόδου.  

(viii) Η δύναμη των αγοραστών (buyer power)  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι αν η δύναμη των αγοραστών (buyer power) είναι μεγάλη, δηλαδή εάν οι αγοραστές έχουν τη 
διαπραγματευτική δύναμη να περιορίσουν τη δυνατότητα των πωλητών να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τιμές πολύ 
υψηλότερες του οριακού κόστους τους, η κερδοφορία των επιχειρήσεων που εναρμονίζουν τη συμπεριφορά τους 
μειώνεται71. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η δύναμη των αγοραστών είναι μεγάλη, οι αγοραστές μπορούν να 
απειλήσουν ότι θα αγοράσουν τα προϊόντα από εναλλακτικό προμηθευτή. Μπορούν επίσης να συγκεντρώσουν τις 
παραγγελίες τους ούτως ώστε να αυξήσουν τη δύναμή τους, πράγμα που αυξάνει το κίνητρο παρέκκλισης μιας επιχείρησης 
από την εναρμονισμένη πρακτική. Γενικότερα, μεγάλοι πελάτες μπορούν να επινοήσουν τρόπους προμήθειας που 
μειώνουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη εναρμονισμένης πρακτικής. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι α) υπάρχει συγκέντρωση 
όλων των αγοραστών ή αυτών που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες και ότι β) υπάρχουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας 
του προϊόντος.  

Στην υπό διερεύνηση σχετική αγορά η πλειοψηφία των ενδιάμεσων πελατών των εταιρειών χονδρικής πώλησης τσιγάρων 
αποτελούν μεταξύ άλλων, περίπτερα, καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης, σουπερμάρκετ, πρατήρια βενζίνης, για τους 
οποίους δεν αποτελεί την κύρια εμπορική δραστηριότητα τους αλλά συμπληρωματική. Εντούτοις, υπάρχουν οι Σύνδεσμοι 
των αγοραστών αυτών, ήτοι ο Σύνδεσμός καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ) και ο Σύνδεσμος 
Περιπτερούχων, κ.ά., οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν πίεση στις εταιρείες προμηθευτές τους.  

 
70 Motta M., “Competition policy: Theory and practice”, Cambridge University Press, Edition 2005, Δ. Τζουγανάτος, 
“Ολιγοπώλιο και συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού”, Νομική βιβλιοθήκη, 2004, σελ. 29-
30.  
71 Motta M., “Competition policy: Theory and practice”, Cambridge University Press, Edition 2005, p.145.  Ivaldi M., Jullien 
B., Rey P., Seabright P., Tirole J., “The Economics of Tacit Collusion”, 2003, Report for DG Competition, p.53. 
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Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι παρόλο που η δύναμη του κάθε αγοραστή ξεχωριστά δεν είναι τέτοια που να 
αποτρέπει και να μην διευκολύνει και υποβοηθά την ανάπτυξη και τη διατήρηση εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των 
εισαγωγέων καπνικών προϊόντων, εντούτοις εάν οι αγοραστές ανήκουν σε Επαγγελματικό Σύνδεσμο ενδέχεται να 
υφίσταται αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης.  

Αν όμως οι λιανοπωλητές, λειτουργούν ως μονάδες, όπως είναι για παράδειγμα η εταιρεία Οιονόφιλος72, τότε η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ευκόλως μπορεί να ειπωθεί ότι δεν έχουν δύναμη έναντι των εταιρειών εισαγωγής και προμήθειας.  

(ix) Η ύπαρξη διαρθρωτικών και άλλων δεσμών  

Η Επιτροπή σημείωσε ότι οι διαρθρωτικοί ή άλλοι δεσμοί μεταξύ επιχειρήσεων (structural links) διευκολύνουν την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση εναρμονισμένων πρακτικών, αφού μειώνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις ενδεχόμενες αντιδράσεις των 
ανταγωνιστών. Για παράδειγμα, δεσμοί μέσω συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο ή 
κοινοπραξίες (cross-ownership, joint ventures) ή δεσμοί όπως ερευνητικές συνεργασίες ή άλλου είδους συμβόλαια ή 
συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων73. 

Όσον αφορά το εν λόγω υπό εξέταση θέμα, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων καταλήγει ότι δεν διαπίστωσε 
από τα ενώπιον της στοιχεία οποιουσδήποτε διαρθρωτικούς ή άλλους δεσμούς μεταξύ των εταιρειών αυτών που θα 
διευκόλυναν την ανάπτυξη και διατήρηση εναρμονισμένης πρακτικής. 

(x) Η απουσία καινοτομιών  

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι η εναρμονισμένη πρακτική είναι δυσκολότερο να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί σε αγορές οι 
οποίες είναι δυναμικές και στις οποίες υπάρχει έντονη δραστηριότητα επενδύσεων σε καινοτομίες. Οι αγορές, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από καινοτομίες επιτρέπουν στις καινοτόμες επιχειρήσεις να αποκομίσουν μεγάλα οικονομικά κέρδη και 
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς. Αυτό τείνει να μειώνει τα 
οφέλη από την εναρμόνιση για την καινοτόμο επιχείρηση και να αποδυναμώνει την αξιοπιστία των αντιποίνων των 
υπολοίπων επιχειρήσεων74. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων  δεν έχει διαπιστώσει ύπαρξη καινοτομίας 
με την οποία κάποια επιχείρηση του κλάδου θα μπορούσε να αποκτήσει πλεονέκτημα (π.χ. οικονομικά κέρδη και μερίδιο 
αγοράς) έναντι των υπόλοιπων επιχειρήσεων της αγοράς. Το γεγονός αυτό μειώνει δραστικά το κίνητρο παρέκκλισης από 
μία ενδεχόμενη εναρμόνιση ενώ ευνοεί σημαντικά τη διαμόρφωση συντονισμένης συμπεριφοράς. 

(xi) Η δυνατότητα για συχνές, και χωρίς ιδιαίτερο κόστος, προσαρμογές των προτεινόμενων τιμών 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι η δυνατότητα για συχνές προσαρμογές της τιμής διευκολύνει την ύπαρξη εναρμονισμένης 
πρακτικής. Όταν η αλληλεπίδραση είναι συχνή, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν τις τιμές τους συχνά και 
επομένως η επιχείρηση που θα θελήσει να παρεκκλίνει της εναρμονισμένης πρακτικής δεν μπορεί να διατηρήσει τα οφέλη 
από τη μείωση της τιμής της για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς οι ανταγωνιστές της μπορούν να αντιδράσουν 
προσαρμόζοντας ανάλογα τις δικές τους τιμές, «τιμωρώντας» με αυτό τον τρόπο την παρεκκλίνουσα επιχείρηση. 75 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας εξετάστηκε η δυνατότητα συχνών μεταβολών των 
τιμών από τις εταιρείες.  

Εν πρώτοις το Τμήμα Τελωνείων, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας υπέδειξε ότι τα τσιγάρα, κατά την εισαγωγή 
τους στη Δημοκρατία παραλαμβάνονται κατ’ αρχήν σε εγκεκριμένες αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης στα λιμάνια/ 
αεροδρόμια. Ακολούθως, ο εισαγωγέας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος υποβάλλει στο τελωνείο σχετική διασαφήνιση 
είτε για απευθείας θέση σε ανάλωση με την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή για αποταμίευση τους σε 
εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης/ φορολογικές αποθήκες με αναστολή καταβολής των σχετικών 
επιβαρύνσεων. Τα τσιγάρα μεταφέρονται από το λιμάνι/αεροδρόμιο στα υποστατικά του εισαγωγέα/ αποθήκη τελωνειακής 
αποταμίευσης/φορολογική αποθήκη υπό την κάλυψη εγγύησης για διασφάλιση των οφειλόμενων δασμοφορολογικών 
επιβαρύνσεων και εκφορτώνονται στην παρουσία Τελωνειακού υπαλλήλου, ο οποίος ασκεί νενομισμένους ελέγχους.  

Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τύπων προϊόντων ή σε περίπτωση διαφοροποίησης της τιμής των υφιστάμενων 
προϊόντων, οι ανώτατες τιμές πώλησης γνωστοποιούνται στο τελωνείο. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του περί Φόρου 
Κατανάλωσης Τροποποιητικού Νόμου 169(Ι)/2012, οι καπνοβιομήχανοι ή αντιπρόσωποι τους, υποχρεούνται 15 ημέρες 
πριν από την σκοπούμενη μεταβολή τιμής των προϊόντων τους ή την κυκλοφορία νέων τύπων προϊόντων να ενημερώνουν 
σχετικά το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.  

Η Επιτροπή στη βάση των απαντήσεων που δόθηκαν από τις εταιρείες, ήτοι των τιμοκαταλόγων που υπέβαλαν οι 
καταγγελλόμενες εταιρείες, εξέτασε τις χρονικές περιόδους αλλαγών των χονδρικών τιμών τους, για τα έτη 2012-2013. 
Από τα στοιχεία που δόθηκαν από τις εμπλεκόμενες εταιρείες προκύπτει ότι η έκδοση νέου τιμοκαταλόγου δεν προϋποθέτει 
πάντα αλλαγή στις τιμές αλλά μπορεί να εκδίδεται νέος τιμοκατάλογος λόγω εισαγωγής καινούριου προϊόντος/συσκευασίας 
ή απόσυρσης κάποιου υφιστάμενου προϊόντος. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι καινούριος τιμοκατάλογος εκδίδεται στην 
περίπτωση που ο αριθμός των τσιγάρων ανά πακέτο αλλάζει, ή στην περίπτωση που αλλαγές στις τιμές αφορούν τα RYO, 
ή άλλα μη βιομηχανοποιημένα τσιγάρα.  

 
72 Η Επιτροπή επεσήμανε ότι η Οιονόφιλος δεν δήλωσε κατά πόσο είναι μέλος κάποιου συνδέσμου.  
73 Ivaldi M., Jullien B., Rey P., Seabright P., Tirole J., “The Economics of Tacit Collusion”, 2003, Report for DG Competition, 
p.53, Motta M., “Competition policy: Theory and practice”, Cambridge University Press, Edition 2005, p.145, Δ. 
Τζουγανάτος, Ολιγοπώλιο και συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Νομική βιβλιοθήκη, 
2004, σελ. 25. 
74 M. Motta, “Competition policy: theory and practice”, Cambridge University Press, 2004, σελ. 146. 
75 Rey P., “On the use of economic analysis cartel detection”, 2006, p. 2., Ivaldi M., Jullien B., Rey P., Seabright P., Tirole 
J., “The Economics of Tacit Collusion”, 2003, Report for DG Competition, pp. 19-22. 
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Η εταιρεία Cassandra σε επιστολή της με ημερομηνία 1/06/2018, ανέφερε ότι εκδίδεται τιμοκατάλογος μόνο όταν υπάρχει 
κάποια αλλαγή στην ΑΤΛΠ κάποιων εκ των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Στην υπό διερεύνηση υπόθεση, 
προκύπτει ότι, όλες οι εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία καπνικών προϊόντων καταρτίζουν τιμοκατάλογο με τα 
προϊόντα τους, στους οποίους αναγράφεται ο κωδικός των προϊόντων, η εμπορική επωνυμία και η περιγραφή των 
προϊόντων (μέγεθος συσκευασίας), η χονδρική τιμή ανά πακέτο και ανά κούτα και η ΑΛΤΠ τιμή ανά πακέτο και ανά κούτα. 
Οι εν λόγω τιμοκατάλογοι διανέμονται σε όλα τα σημεία πώλησης των προϊόντων τους. Με κάθε αλλαγή που υπάρχει στις 
τιμές των προϊόντων, καταρτίζεται νέος τιμοκατάλογος ο οποίος και πάλι κοινοποιείται στα διάφορα σημεία λιανικής 
πώλησης.  

Η Επιτροπή περαιτέρω μελέτησε τους πίνακες που είχαν προσκομιστεί από τις καταγγελλόμενες εταιρείες στο πλαίσιο της 
προκαταρκτικής έρευνάς, στους οποίους καταγράφονται αναλυτικά για την κάθε εταιρεία τα κόστη, το κέρδος του 
λιανέμπορα, οι χονδρικές, λιανικές τιμές (χωρίς ΦΠΑ) καθώς και οι ΑΤΛΠ. Από τους πίνακες αυτούς διαπιστώνεται ότι οι 
ημερομηνίες που καταγράφονται οι αλλαγές στις τιμές, δεν συνάδουν με τις ημερομηνίες των υποβληθέντων 
τιμοκαταλόγων.  

Η Επιτροπή παρουσιάζει συνοπτικό πίνακα που με τίτλο «Χονδρικές τιμές των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων (01/2012-
12/2013)», στον οποίο σημειώνεται η περίοδος που άλλαξαν οι χονδρικές τιμές των επιλεγμένων επωνυμιών 
βιομηχανοποιημένων τσιγάρων, των εταιρειών Cosmos, Cassandra, BAT και Fereos, κατά τα έτη 2012 και 2013, περίοδο 
κατά την οποία επήλθαν βασικές αλλαγές στους Φόρους, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης που έγινε με το 
Νόμο 169(1)/2012: 

Πίνακας 6: Χονδρικές τιμές των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων (01/2012-12/2013) 

                  

Σημείωση: Με έντονη σκίαση είναι οι εκάστοτε αλλαγές των χονδρικών τιμών των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων 

Σημειώνεται επίσης ότι από τις απαντήσεις που έχουν υποβληθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη, με την αύξηση του ΦΠΑ στις 
01/03/2012, προκύπτει ότι όλες ανεξαιρέτως οι εταιρείες έχουν αυξήσει τις χονδρικές τιμές τους στις επιλεγμένες επωνυμίες 
τσιγάρων πλην της εταιρείας Cassandra και τα τσιγάρα L&M, η οποία μείωσε τις τιμές της, κατά [….]%.  

Το Δεκέμβριο 2012 όλες σχεδόν οι εταιρείες άλλαξαν τις χονδρικές τους τιμές, καθότι στις 6/12/2012 θεσπίστηκε ο περί 
Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος  Ν.169(Ι)/2012 ο οποίος άλλαξε τον Συντελεστή Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης, τον Αναλογικό φόρο και τον ελάχιστο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τον Ιανουάριο 2013 αυξήθηκε ο ΦΠΑ και 
παρόλα αυτά όλες οι εταιρείες πλην της ΒΑΤ, μείωσαν τις χονδρικές τιμές τους. Κατά τη διάρκεια του 2013 η εταιρεία ΒΑΤ 
προχώρησε σε μειώσεις και στα δικά της τσιγάρα. 

Από τον πίνακα 7, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν προκύπτουν αλλαγές τιμών κατά την ισχύ της υποχρεωτικής 
αναγραφόμενης ΑΤΛΠ (Αύγουστο 2013), ήτοι όταν τέθηκε σε ισχύει ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος αρ. 169(1)/2012, 
ως ο ισχυρισμός της εταιρείας Οιονόφιλος. 

Η Επιτροπή περαιτέρω εξέτασε τις αλλαγές τιμών που εφαρμόστηκαν από κάθε εμπλεκόμενη εταιρεία τόσο σε σχέση με 
την ημερομηνία αλλαγής που σχετίζεται με την περίοδο της παρούσας έρευνας όσο και σε σχέση με το ποσοστό αύξησης 
ή μείωσης της εκάστοτε επωνυμίας τσιγάρων.  

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και αναλύσεις, προκύπτει ότι πριν από την εφαρμογή του Τροποποιητικού Νόμου 
169(Ι)/2012 σε σχέση με την υποχρέωση για αναγραφή της ΑΤΛΠ, υπήρχε η δυνατότητα συχνών μεταβολών των τιμών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρεία ΒΑΤ όπου την περίοδο 2012-2013 προέβη σε έξι μεταβολές τις χονδρικής 
τιμής των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων SENIOR SERVICE. 

Περαιτέρω διαπιστώνεται ότι οι ταυτόχρονες αλλαγές που προκύπτουν στις χονδρικές τιμές των εταιρειών κατά τους μήνες 
03/2012, 12/2013 και 01/2014 σχετίζονται με τις αλλαγές στον ΦΠΑ και στη σχετική φορολογία των τσιγάρων, ως έχει ήδη 
αναφερθεί και καταγράφεται και στον Πίνακα 6.  

Σε ότι αφορά την περίοδο μετά από την ημερομηνία εφαρμογής της υποχρεωτικής αναγραφής της ΑΤΛΠ, ήτοι Ιούνιο του 
2013, παρατίθεται κατωτέρω σχετικός Πίνακας 7: 

Πίνακας 7: ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ περίοδος 07/2013-06/2014 

    Ιουλ-13 Δεκ-13 Ιαν-14* Φεβ-14 Μαρ-14 Απρ-14 Ιουν-14 Αυγ-14 Σεπ-14 

COSMOS    
1 

SILK CUT 
100's 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

 
* Αλλαγή ΦΠΑ 13/1/2014 
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2 
SILK CUT 
KS+ SLIM 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

3 
SILK CUT 
SSLM 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

4 
WINSTO
N 100's 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

5 
WINSTO
N KS 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

Cassandr
a  6 

Malboro 
Family 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

7 
L&M 
Family 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

FEREOS      
8  

Davidoff 
SKUs 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

9 
Davidoff 
QS 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

ΒΑΤ           
10 

Pall Mall [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

11 JPGL [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

12 Rothmans [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

13 Royals [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

14 
Senior 
Service 

[……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] [……] 

Από τον πιο πάνω Πίνακα η Επιτροπή παρατηρεί ότι μετά από τον Ιούνιο του 2013, ο μέσος όρος αλλαγής των τιμών την 
περίοδο (Ιούλιο 2013 έως Σεπτέμβριο 2014) ήταν δύο (ίδε σκιασμένα κουτάκια). Η COSMOS, CASSANDRA και FEREOS 
άλλαξαν τις χονδρικές τιμές των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων δύο φορές, ενώ η ΒΑΤ τρείς φορές. Φυσικά η μια εκ των 
αλλαγών σχετιζόταν με την αύξηση του ΦΠΑ.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εταιρείες COSMOS, FEREOS, και ΒΑΤ 
απορρόφησαν αρχικά το ΦΠΑ ενώ ακολούθως το μετακύλησαν στους καταναλωτές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι δεν προκύπτουν αλλαγές στις χονδρικές τιμές των επιλεγμένων επωνυμιών τσιγάρων 
κατά την ισχύ της αναγραφόμενης ΑΤΛΠ (Αύγουστο 2013).  

 (xii) Ο βαθμός διαφάνειας στην αγορά και η δημιουργία συνθηκών τεχνητής διαφάνειας 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας (2011/C 11/01): 

«65. Αυξάνοντας τεχνητά την διαφάνεια στην αγορά, η ανταλλαγή στρατηγικής φύσεως πληροφοριών μπορεί να διευκολύνει 
τον συντονισμό (δηλαδή την εναρμόνιση) της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς εταιρειών και να έχει αποτελέσματα που 
περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους: 

66. Αφενός, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών οι εταιρείες μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση σχετικά με τους όρους 
συντονισμού, η οποία μπορεί να επιφέρει συμπαιγνιακό αποτέλεσμα στην αγορά. Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να 
δημιουργήσει συγκλίνουσες προσδοκίες όσον αφορά τις αβεβαιότητες που υπάρχουν στην αγορά. Στη βάση αυτή, οι 
εταιρείες μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση σχετικά με τους όρους συντονισμού της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς τους, 
ακόμη και χωρίς ρητή συμφωνία συντονισμού. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις προθέσεις για μελλοντική 
συμπεριφορά είναι περισσότερο πιθανό να επιτρέψει στις εταιρείες να έρθουν σε μια τέτοια συνεννόηση. 

67. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να έχει αποτελέσματα που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό είναι η αύξηση της εσωτερικής σταθερότητας ενός συμπαιγνιακού αποτελέσματος στην αγορά. Συγκεκριμένα, 
αυτό μπορεί να γίνει εάν δίνεται η δυνατότητα στις εμπλεκόμενες εταιρείες να παρακολουθούν τις αποκλίσεις. Ειδικότερα, η 
ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να καταστήσει την αγορά επαρκώς διαφανή ώστε οι συμπράττουσες εταιρείες να μπορούν 
να παρακολουθούν σε επαρκή βαθμό κατά πόσον άλλες εταιρείες αποκλίνουν από το συμπαιγνιακό αποτέλεσμα, και έτσι 
να γνωρίζουν πότε να αντιδράσουν. Η ανταλλαγή τόσο τρεχόντων όσο και παλαιότερων δεδομένων μπορεί να αποτελεί 
έναν μηχανισμό παρακολούθησης αυτού του είδους. Αυτό μπορεί να επιτρέψει στις εταιρείες να επιτύχουν συμπαιγνιακό 
αποτέλεσμα σε αγορές στις οποίες δεν θα μπορούσαν διαφορετικά να πράξουν κάτι τέτοιο ή να αυξήσει τη σταθερότητα 
μιας συμπαιγνίας που ήδη υφίσταται στην αγορά (βλ. παράδειγμα 3, παράγραφος 107). 

68. Ένας τρίτος τρόπος μέσω του οποίου η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να έχει αποτελέσματα που περιορίζουν τον 
ανταγωνισμό είναι η αύξηση της εξωτερικής σταθερότητας ενός συμπαιγνιακού αποτελέσματος στην αγορά. Οι ανταλλαγές 
πληροφοριών που καθιστούν μια αγορά επαρκώς διαφανή μπορούν να επιτρέψουν στις συμπράττουσες εταιρείες να 
παρακολουθούν πού και πότε άλλες εταιρείες προσπαθούν να εισέλθουν στην αγορά, επιτρέποντας έτσι στις 
συμπράττουσες εταιρείες να στοχεύσουν τη νεοεισερχόμενη επιχείρηση. Αυτό μπορεί επίσης να συνδέεται με τις ανησυχίες 
για αντιανταγωνιστικό αποκλεισμό που περιγράφονται στις παραγράφους 69 έως 71. Η ανταλλαγή τόσο τρεχόντων όσο και 
παλαιότερων δεδομένων μπορεί να αποτελεί έναν μηχανισμό παρακολούθησης αυτού του είδους.» 
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Σημειώνεται ότι η απουσία διαφάνειας στις τιμές δεν αποκλείει την εναρμόνιση, την κάνει όμως πιο δύσκολα διατηρήσιμη 
και περισσότερο περιορισμένη σε έκταση76.  

Σε ότι αφορά το ζήτημα αυτό καθοδηγητικά κρίνονται και τα όσα καταγράφονται στο σύγγραμμα των Matthew Bennet και 
Philip Collins με τίτλο «The Law and Economist of Information Sharing: The Good, the Bad and the Ugly»,77 «Of course 
the extent to which sharing information facilitates collusive stability depends on both how difficult coordination is within the 
market and how the information changes the situation. In markets where there is a strong likelihood of coordination, even 
a small increase in transparency form limited information sharing could generate a significant amount of coordination. » 

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι από τα στοιχεία της έρευνας διαφαίνεται ότι όλες οι εταιρείες καταρτίζουν τιμοκατάλογο με τα 
προϊόντα τους, στους οποίους καταγράφουν σημαντικές πληροφορίες όπως είναι ο κωδικός των προϊόντων, η εμπορική 
επωνυμία και η περιγραφή των προϊόντων (μέγεθος συσκευασίας), η χονδρική τιμή ανά πακέτο και ανά κούτα (με ή χωρίς 
ΦΠΑ) και η ανώτατη λιανική τιμή ανά πακέτο με ΦΠΑ. Οι εν λόγω τιμοκατάλογοι διανέμονται σε όλα τα σημεία πώλησης 
των προϊόντων τους και ουσιαστικά καθιστούν σε όλους γνωστές πληροφορίες που αφορούν τη χονδρική και την ανώτατη 
λιανική τιμή πώλησης των προϊόντων και το μεικτό περιθώριο κέρδους κάθε μεταπωλητή.  

Ως έχει ήδη αναφερθεί, οι περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμοι του 2004 έως 2012 επιβάλλουν την υποχρεωτική αναγραφή 
της ανώτερης λιανικής πώλησης στα τσιγάρα. Η απαγόρευση δηλαδή πώλησης σε ανώτερη της αναγραφόμενης λιανικής 
τιμής αφορά τα τσιγάρα και οι προβλεπόμενες κυρώσεις υπολογίζονται, μεταξύ άλλων, στη βάση του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα των τσιγάρων σε σχέση με τα οποία διαπράχθηκε το αδίκημα.  

Η εταιρεία Cosmos σε επιστολή της ημερομηνίας 26/04/2017 σημείωσε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η ΑΤΛΠ 
αναγράφεται στο κάθε πακέτο τσιγάρου, και συνεπώς είναι πολύ εύκολο για την κάθε εταιρεία που ασχολείται με την 
εμπορία τσιγάρων να γνωρίζει τη τιμή πώλησης όλων των τσιγάρων που κυκλοφορούν στην αγορά, δηλώνοντας ότι η ίδια 
παρακολουθεί τις λιανικές τιμές των ανταγωνιστών της μέσω ερευνών αγορών και μέσω πληροφοριών που δίνονται από 
τους πωλητές της εταιρείας. 

Η εταιρεία Cassandra σε επιστολή της ημερομηνίας 31/03/2017 δήλωσε ότι  γενικά στα πλείστα σημεία λιανικής πώλησης 
υπάρχουν αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων καπνικών προϊόντων στα ράφια πώλησης. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν τότε οποιοσδήποτε μπορεί να ρωτήσει το προσωπικό του σημείου λιανικής πώλησης για την τιμή οποιουδήποτε 
προϊόντος. Οι ΑΤΛΠ είναι επίσης τυπωμένες με ανεξίτηλο τρόπο πάνω στα πακέτα των τσιγάρων ως προνοείται από το 
άρθρο 85 του Νόμου περί Φόρων Κατανάλωσης. Συνεπώς πρόκειται για μια αγορά στην οποία οι λιανικές τιμές πώλησης 
είναι ορατές για όλους. 

Από τα πιο πάνω, συνάγεται ότι η υποχρέωση ΑΤΛΠ και ο καταρτισμός λεπτομερούς τιμοκαταλόγου από μέρους των 
επιχειρήσεων δημιουργεί διαφάνεια στην αγορά σε ότι αφορά τις ισχύουσες (current) και τις λιανικές τιμές των προϊόντων 
τους και έχουν πλήρη γνώση σε σχέση με τις μελλοντικές μεταβολές και τις διακυμάνσεις των τιμών των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά. 

6.4.2. Αξιολόγηση συμπεριφοράς των καταγγελλόμενων ως προς το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου 

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τα όσα τέθηκαν από την εταιρεία Οιονόφιλος με την επιστολή της ημερομηνίας 
16/4/2019, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή επικεντρώθηκε στην εξέταση της ανάλυσης 
που ετοιμάστηκε αναφορικά με τις κυριότερες επωνυμίες τσιγάρων78 με βάση τον όγκο πωλήσεων (στο εξής «επιλεγμένες 
επωνυμίες τσιγάρων») των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά και συγκεκριμένα στη βάση των μεριδίων 
αγοράς των τσιγάρων αυτών για τα έτη 2012-2014. Από την ανάλυση των ενώπιον της Επιτροπή δεδομένων προκύπτει 
ότι  κάποιες από τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων είχαν για τα έτη 2012-2014 ψηλά μερίδια αγοράς όπως π.χ. τα 
τσιγάρα Malboro και L&M της εταιρείας Cassandra, καθώς και τα τσιγάρα Senior Service, Rothmans και Royals της 
εταιρείας BAT, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της εταιρείας RAI. Συγκεκριμένα, τα μερίδια αγοράς τους κυμαίνονταν 
από [5-10)% (τα τσιγάρα Royals για το 2014) μέχρι και [10-20)% (τα τσιγάρα Malboro για το 2014).  

Επιπρόσθετα, κάποιες από τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων είχαν για τα έτη 2012-2014 χαμηλά μερίδια αγοράς όπως 
π.χ. τα τσιγάρα Davidoff της εταιρείας Fereos, τα τσιγάρα JPGL και Pall Mall της εταιρείας BAT, καθώς και τα τσιγάρα Silk 
Cut και Winston της εταιρείας Cosmos. Συγκεκριμένα, τα μερίδια αγοράς τους κυμαίνονταν από [0-5)% (τα τσιγάρα Winston 
για το 2012) μέχρι και [5-10]% (τα τσιγάρα Winston και πάλι για το 2014). 

Ακολούθως, η Επιτροπή εξέτασε τις χονδρικές τιμές ανά πακέτο (20 τσιγάρων79) χωρίς ΦΠΑ των επιλεγμένων επωνυμιών 
τσιγάρων, βάσει των τιμοκαταλόγων που εξέδιδαν οι εταιρείες τους κατά τα έτη 2012-2014. Σχετικό είναι το ακόλουθο 
σχεδιάγραμμα: 

Σχεδιάγραμμα Α-Χονδρικές τιμές τσιγάρων 

[……] 

Σημείωση: προϊόντα της PMI πωλούνται από την Cassandra και προϊόντα της JTI από την Cosmos 

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τις Λιανικές τιμές ανά πακέτο80 (20 τσιγάρων81) με ΦΠΑ, βάσει των τιμοκαταλόγων τους 
κατά τα έτη 2012-2014. Σχετικό είναι το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

 
76 Rey P., “Collective dominance and the telecommunications industry”, 2002.  
77 Σύγγραμμα των Matthew Bennet και Philio Collins με τίτλο «The Law and Economis of Information Sharing: The Good, 
the Bad and the Ugly», European Competition Journal, Αύγουστος 2010, σελ 311 
78 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, χρησιμοποιήθηκαν τα μερίδια αγοράς με βάση τον όγκο πωλήσεων της κάθε εταιρείας 
ανά επωνυμία, επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο τις επωνυμίες τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, στην εγχώρια αγορά. 
79 Σε επιστολή της εταιρείας ΒΑΤ, με ημερομηνία 16/02/2018- [……] 
80 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, χρησιμοποιήθηκαν τα μερίδια αγοράς με βάση τον όγκο πωλήσεων της κάθε εταιρείας 
ανά επωνυμία, επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο τις επωνυμίες τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, στην εγχώρια αγορά. 
81 Σε επιστολή της εταιρείας ΒΑΤ, με ημερομηνία 16/02/2018  [……] 
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Σχεδιάγραμμα Β-Λιανικές τιμές τσιγάρων 

[……] 

Σημείωση: προϊόντα της PMI πωλούνται από την Cassandra και προϊόντα της JTI από την Cosmos 

Επομένως η Επιτροπή σε σχέση με τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων και στη βάση των πιο πάνω μεριδίων αγοράς, 
καθώς και των χονδρικών και λιανικών τιμών διαπίστωσε ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στα μερίδια αγοράς της κάθε 
επωνυμίας. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι υπάρχουν επωνυμίες τσιγάρων για τα οποία υπάρχει μια ταύτιση στις χονδρικές 
και λιανικές τους τιμές.  

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ένταξε τις επωνυμίες τσιγάρων που είχαν για τα έτη 2012-2014 ψηλά 
μερίδια αγοράς στην 1η ομαδοποίηση, όπως π.χ. τα τσιγάρα Malboro και L&M της εταιρείας Cassandra, καθώς και τα 
τσιγάρα Senior Service, Rothmans και Royals της εταιρείας BAT. Ενέταξε τις επωνυμίες τσιγάρων Davidoff της εταιρείας 
Fereos, τα τσιγάρα JPGL και Pall Mall της εταιρείας BAT, καθώς και τα τσιγάρα  Silk Cut και Winston της εταιρείας Cosmos, 
που είχαν για τα έτη 2012-2014 χαμηλότερα μερίδια αγοράς στη 2η ομαδοποίηση.  

Ομαδοποίηση 1η   

Ως αναφέρθηκε η Ομαδοποίηση 1η  περιλαμβάνει τα τσιγάρα Malboro και L&M της εταιρείας Cassandra, καθώς και τα 
τσιγάρα Senior Service, Rothmans και Royals της εταιρείας BAT. Στο σχεδιάγραμμα Γ, παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς 
της 1ης ομαδοποίησης για τα έτη 2012-2014:  

Σχεδιάγραμμα Γ 

[……] 

Από το πιο πάνω σχεδιάγραμμα προκύπτει ότι οι εμπορικές επωνυμίες Rothmans, Royals και Senior Service σημείωσαν 
σταδιακή μείωση των μεριδίων αγοράς τους ενώ τα L & M διατήρησαν τα μερίδια αγοράς τους. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι τα Malboro σημείωσαν σταδιακή αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. 

Απομονώνοντας τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων σε ότι αφορά τις χονδρικές τιμές τους και στη βάση της 1ης 
ομαδοποίησης που αφορά τα τσιγάρα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

Σχεδιάγραμμα Δ: Χονδρικές Τιμές 

[……] 

Σημείωση: προϊόντα της PMI πωλούνται από την Cassandra  

Απομονώνοντας τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων σε ότι αφορά τις λιανικές τιμές τους και στη βάση της 1ης 
ομαδοποίησης που αφορά τα τσιγάρα με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

Σχεδιάγραμμα Ε: Λιανικές Τιμές 

[……] 

Σημείωση: προϊόντα της PMI πωλούνται από την Cassandra  

Από τα σχετικά σχεδιαγράμματα Ε & Ζ φαίνεται ότι οι επωνυμίες τσιγάρων με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ήτοι τα 
Malboro της εταιρείας Cassandra, και τα Senior Service της εταιρείας BAT, κινούνται με διαφορετικό τρόπο σε ότι αφορά 
τις αυξομειώσεις των χονδρικών τιμών τους, ενώ το χάσμα στις χονδρικές τιμές τους φαίνεται να μικραίνει το 2014. Σε ότι 
αφορά την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών Cassandra και BAT και σε σχέση με τις πιο πάνω επιλεγμένες επωνυμίες 
τσιγάρων, δεν διαφαίνονται οποιεσδήποτε ομοιότητες.  

Γενικότερα, οι χονδρικές τιμές των τσιγάρων στο σχεδιάγραμμα Ε (που σχετίζονται με τις δύο ανταγωνίστριες εταιρείες) 
δεν φαίνεται να συμπίπτουν και η χρονική περίοδος των αλλαγών στις χονδρικές τιμές, δεν φαίνεται να ταυτίζεται. Μια 
σχετική ταύτιση υπάρχει κατά το έτος 2014 για τα τσιγάρα Malboro της εταιρείας Cassandra και Rothmans της εταιρείας 
BAT, με τα Malboro να παραμένουν και όλη την περίοδο ακριβότερα. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν και οι τιμές στα τσιγάρα 
Rothmans, μειώνοντας τη μεταξύ τους διαφορά, σε σχέση με τις χονδρικές τιμές τους που ίσχυαν τον Ιανουάριο του 2012.  

Ομοίως η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και για τις λιανικές τιμές όπως και για τις χονδρικές τιμές των τσιγάρων (επιλεγμένες 
επωνυμίες) με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, ήτοι τα Malboro της εταιρείας Cassandra, και τα τσιγάρα Senior Service της 
εταιρείας BAT, κινούνται με διαφορετικό τρόπο σε ότι αφορά τις αυξομειώσεις των τιμών τους. Ειδικότερα διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπάρχει σύγκλιση σε ότι αφορά τη χρονική στιγμή των αυξήσεων, αλλά ούτε σε σχέση με το ύψος αυτών. Σε ότι 
αφορά την τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών Cassandra και BAT και σε σχέση με τις πιο πάνω επιλεγμένες επωνυμίες 
τσιγάρων, δεν διαφαίνονται οποιεσδήποτε ομοιότητες.  

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το Σχεδιάγραμμα Γ, υπάρχει απόκλιση ως προς τη διαχρονική εξέλιξη των μεριδίων 
αγοράς, αφού το μερίδιο αγοράς των Malboro (Cassandra) αυξήθηκε το 2014 σε σχέση με το 2012, ενώ το μερίδιο αγοράς 
των Rothmans (ΒΑΤ) μειώθηκε το 2014, σε σχέση με το 2012. 

Ομαδοποίηση 2η 

Στην Ομαδοποίηση 2η περιλαμβάνονται τα Davidoff της εταιρείας Fereos, τα τσιγάρα JPGL και Pall Mall της εταιρείας BAT, 
καθώς και τα τσιγάρα Silk Cut και Winston της εταιρείας Cosmos. Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα Ζ, παρουσιάζονται τα 
μερίδια αγοράς της 2ης ομαδοποίησης για τα έτη 2012-2014: 

Σχεδιάγραμμα Ζ 

[……] 

Από το πιο πάνω σχεδιάγραμμα διαφαίνεται ότι τα τσιγάρα Davidoff της εταιρείας Fereos, τα τσιγάρα JPGL και Pall Mall 
της εταιρείας BAT, καθώς και τα τσιγάρα  Silk Cut και Winston της εταιρείας Cosmos έχουν για τα έτη 2012-2014 τα πιο 
χαμηλά μερίδια αγοράς, σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της εταιρείας RAI. Επίσης, από το πιο πάνω σχεδιάγραμμα 
διαφαίνεται ότι η εταιρεία Cosmos με τα τσιγάρα Silk Cut για τα έτη 2012-2014 και τα τσιγάρα Winston για το έτος 2014, 
κατείχαν περίπου το ίδιο μερίδιο αγοράς, παρόλο που διαφέρουν ως προς τις λιανικές του τιμές. Αξιοσημείωτη είναι η 
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μεγάλη αύξηση του μεριδίου αγοράς που πραγματοποίησε η εμπορική επωνυμία βιομηχανοποιημένων τσιγάρων Winston 
τα οποία είναι τα δεύτερα πιο φθηνά βιομηχανοποιημένα τσιγάρα σ’ αυτή την κατηγορία. 

Απομονώνοντας τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων σε ότι αφορά τις χονδρικές τιμές τους και στη βάση της 2ης 
ομαδοποίησης που αφορά τα τσιγάρα με τα μικρότερα μερίδια αγοράς, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

Σχεδιάγραμμα Η: Χονδρικές Τιμές  

[……] 

Σημείωση: προϊόντα της JTI πωλούνται από την Cosmos 

Απομονώνοντας τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων σε ότι αφορά τις λιανικές τιμές τους και στη βάση της 2ης 
ομαδοποίησης που αφορά τα τσιγάρα με τα μικρότερα μερίδια αγοράς, η Επιτροπή εξέτασε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: 

Σχεδιάγραμμα Θ: Λιανικές τιμές 

[……] 

Σημείωση προϊόντα της JTI πωλούνται από την Cosmos 

Στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα διαφαίνεται ότι οι επωνυμίες τσιγάρων με τα μικρότερα μερίδια αγοράς, ήτοι τα Silk Cut της 
εταιρείας Cosmos και τα τσιγάρα Davidoff SKUs της εταιρείας Fereos, κινούνται με τον ίδιο τρόπο, ενώ οι χονδρικές και 
λιανικές τιμές τους σχεδόν ταυτίζονται. Εντούτοις οι δύο εταιρείες έχουν μερίδια αγοράς για τα έτη 2012-2014 που έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Cosmos έχει σχεδόν το διπλάσιο μερίδιο αγοράς και για τα τρία χρόνια 
από την εταιρεία Fereos, σε σχέση με τα τσιγάρα που αναφέρονται πιο πάνω. Σημειώνεται ότι τα μερίδια αγοράς των Silk 
Cut της εταιρείας Cosmos, και Davidoff SKUs της εταιρείας Fereos, παρέμειναν σταθερά την περίοδο 2012-2014. 

Σε σχέση με τα τσιγάρα Winston της εταιρείας Cosmos, καθώς και τα τσιγάρα Pall Mall και JPGL της εταιρείας BAT, 
φαίνεται ότι οι χονδρικές και λιανικές τιμές τους τη περίοδο 2013 με 2014 συγκλίνουν περισσότερο, σε σχέση με το 2012. 
Παρόλα αυτά δεν διαπιστώνεται ταύτιση ως προς τις χρονικές περιόδους των αυξομειώσεων και το ύψος αυτών. H 
Επιτροπή σημειώνει, σε σχέση με τα μερίδια αγοράς τους, ότι αυτά ευθυγραμμίζονται μόνο το έτος 2013. Για το έτος 2014 
τα τσιγάρα Winston έχουν σημαντική διαφορά, στα μερίδια αγοράς τους, σε σχέση με τα τσιγάρα JPGL και μια πιο μικρή 
διαφορά με τα Pall Mall. 

 Σύγκριση αυξομειώσεων των χονδρικών τιμών των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων 

Η Επιτροπή, βασιζόμενη στις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων, εξέτασε κατά πόσο οι εταιρείες εναρμονίζονται σε ότι 
αφορά τις χονδρικές τους τιμές συγκρίνοντας τις τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και σε ποσοστά. Ως αναφέρθηκε 
ανωτέρω, ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος Ν. 169(Ι)/2012, μεταξύ άλλων, συμπεριλάμβανε την εξής 
πρόνοια «αναφορικά με την αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθώς και των διατάξεων του 
εδαφίου (3) αρχίζει έξι μήνες μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου» δηλαδή τον Ιούνιο του 2013. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η  Επιτροπή εξέτασε τον ακόλουθο πίνακα σε σχέση με τις αλλαγές στις χονδρικές 
τιμές των επιλεγμένων επωνυμιών τσιγάρων:  

Πίνακας 8: Αλλαγές χονδρικών τιμών (07/2012-07/2013) 

                    

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν συνοπτικά οι αλλαγές στις χονδρικές τιμές των επιλεγμένων επωνυμιών τσιγάρων, σε ευρώ, 
οι οποίες είχαν ως εξής:  

Πίνακας 9 

 Σε € Σε € 

  1η αλλαγή 2η αλλαγή 

PMI [….]-[…] [….]-[…] 

BAT [….]-[…] [….]-[…] 

JTI [….]-[…] [….]-[…] 

Fereos [….] [….]-[…] 
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Από τον ακόλουθο πίνακα προκύπτουν συνοπτικά οι αλλαγές στις χονδρικές τιμές των επιλεγμένων επωνυμιών τσιγάρων, 
σε ποσοστά, ως εξής:  

Πίνακας 10 

 Σε % Σε % 

  1η αλλαγή 2η αλλαγή 

PMI [….]-[…] [….]-[…] 

BAT [….]-[…] [….]-[…] 

JTI [….]-[…] [….]-[…] 

Fereos [….] [….]-[…] 

Από τις πιο πάνω συγκρίσεις η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμιά ταύτιση των τριών μεγάλων εταιρειών (ΒΑΤ, 
JTI (Cosmos) και PMI(Cassandra)) σε σχέση με το ύψος των αυξομειώσεων στις χονδρικές τιμές τους. Επισημαίνεται ότι 
η ταύτιση που υπάρχει μεταξύ της JTI (cosmos) και της Fereos είναι άνευ σημασίας γιατί η δεύτερη έχει πολύ μικρό μερίδιο 
στην αγορά.  

 Σύγκριση αυξομείωση περιθωρίου κέδρους λιανοπωλητών 

Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε τον ισχυρισμό της Οιονόφιλος ότι διαπίστωσε μείωση του ποσοστού κέρδους της από 
12% σε 8% και κατά την περίοδο της υποβολής της καταγγελίας σε 3,5-6,5% με την πλειοψηφία των καταγγελλόμενων 
εταιρειών να καθορίζει το ποσοστό κέρδους στο 5,5%, μεικτό, επί των τιμών χονδρικής πώλησης. Η Επιτροπή σημειώνει 
ότι από τα στοιχεία που έχουν υποβάλει οι καταγγελλόμενες εταιρείες, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας και σε 
σχέση με τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Πίνακας 11:Περιθώρια κέρδους 07/2012-07/201382 

      Κέρδος Κέρδος 
% 
περιθωρίου 

Κέρδος 
% 
περιθωρίου 

  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ BRANDS 
01/2012  

σε € 
07/2012 σε € κέρδους 07/2013 σε € κέρδους 

7/2012-
7/2013 

1η 
ΟΜΑΔ/ΣΗ 

PMI MBO […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

  L&M […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

BAT83 Rothmans […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

  Royals […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

  S Service […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

2η 
ΟΜΑΔ/ΣΗ 

JTI 
SILK CUT 
100's 

[…….] […….] […]% […….] […]% […]% 

 
S.CUT KS+ 
SLIM 

[…….] […….] […]% […….] […]% […]% 

 
SILK CUT 
SSLM 

[…….] […….] […]% […….] […]% […]% 

 
WINSTON 
100's 

[…….] […….] […]% […….] […]% […]% 

 
WINSTON 
KS 

[…….] […….] […]% […….] […]% […]% 

Fereos 
Davidoff 
SKUs 

[…….] […….] […]% […….] […]% […]% 

  Davidoff QS […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

BAT84 Pall Mall […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

  JPGL […….] […….] […]% […….] […]% […]% 

         

        

Από τα πιο πάνω στοιχεία και αναλύσεις, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι ισχυρισμοί της Οιονόφιλος δεν στοιχειοθετούνται 
καθότι, εάν επικεντρωθεί κανείς σε όλες τις επιλεγμένες επωνυμίες τσιγάρων και το περιθώριο κέρδους των λιανοπωλητών 

 
82 Το περιθώριο κέρδους δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ.  
83 Οι τιμές αυτές βασίζονται στους αναθεωρημένους πίνακες που είχαν σταλεί από τις εταιρείες. Επιπλέον, η εταιρεία ΒΑΤ σε 
απαντήσεις της, δήλωσε ότι η ΒΑΤ δεν πουλά απευθείας σε άλλα πρόσωπα παρά μόνο μέσω του διανομέα της Spedic Ltd. Η 
τιμολόγηση που αφορά τους λιανέμπορες γίνεται μέσω της Spedic Ltd. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η ΒΑΤ έχει 
προβεί στην υποβολή αναθεωρημένων πινάκων σε σχέση με την τιμολόγηση των προϊόντων τους 
84 Ibid  
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για το μήνα 07/2012 και συγκρίνει με το μήνα 07/2013, οπόταν άρχισε σταδιακά να εφαρμόζεται ο περί Φόρων 
Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) Νόμος Ν.169(Ι)/2012, διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 

 To περιθώριο κέρδους για τον 7/2012 κυμαίνεται από […]%-[…]%. Για τον αντίστοιχο μήνα του επόμενου έτους 
κυμαίνεται από […]%-[…]% 

 Ο μέσος όρος περιθωρίου κέρδους για τον 7/2012 φτάνει στα […]%. Για τον αντίστοιχο μήνα του επόμενου έτους 
φτάνει το […]% 

 Μόνο σε τρείς επωνυμίες τσιγάρων (ΜΒΟ, Davidoff) διαπιστώθηκε μια πολύ μικρή άνοδος στο περιθώριο 
κέρδους των λιανοπωλητών. Στις υπόλοιπες επωνυμίες τσιγάρων σημειώθηκαν μειώσεις στο περιθώριο κέρδους, 
για το έτος 2013 και μετά τη θέσπιση του υπό αναφορά νόμου οι οποίες κυμαίνονται από […]%-([…]%). 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επεσήμανε ότι κατά το στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκε από όλες τις 
καταγγελλόμενες εταιρείες να προσκομίσουν τις αποφάσεις τους σχετικά με την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής τους 
για να διαπιστώσει μεταξύ άλλων το βαθμό διαφάνειας στη σχετική αγορά.  

Η Επιτροπή θεωρεί σημαντικό να επαναλαμβάνει το γεγονός ότι υπήρξαν αλλαγές σε σχέση με τα μερίδια αγοράς των 
τριών μεγάλων εταιρειών Cassandra, BAT και  Cosmos (αντιπροσωπεύαν το (80-90]% της αγοράς σε ότι αφορά τον όγκο 
πωλήσεων τσιγάρων) κατά τον ουσιώδη χρόνο85. Από τις αλλαγές διαπιστώθηκε ότι για την εταιρεία με το πιο ψηλό μερίδιο 
αγοράς, ήτοι την ΒΑΤ, μειώθηκε σημαντικά το μερίδιο αγοράς της, ενώ οι εταιρείες Cassandra και  Cosmos αύξησαν τα 
μερίδια αγοράς τους κατά την περίοδο 2012-2014. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην διαφορετική τιμολογιακή πολιτική 
που ακολούθησαν οι εν λόγω εταιρείες, αφού η ΒΑΤ αύξησε τις τιμές στα τσιγάρα ως αποτέλεσμα των αυξήσεων στους 
φόρους που επιβλήθηκαν, πολιτική την οποία οι εταιρείες Cassandra και Cosmos δεν ακολούθησαν. 

Η Επιτροπή σημειώνει μελέτη που έχει διεξαχθεί σχετικά με το ύψος των  λιανικών τιμών των τσιγάρων (πακέτα των 20-
premium pack) των 27 ευρωπαϊκών χωρών της ΕΕ και διαπιστώνει ότι η Κύπρος βρίσκεται στη μέση περίπου, για το έτος 
2017 και τιμή που ανέρχεται στις £3,8986. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Μεγάλη Βρετανία η οποία, όπως και σε όλες 
τις άλλες χώρες, οφείλει τις ψηλές τιμές της στα τσιγάρα στις πολύ ψηλές φορολογίες που επιβάλλονται στα τσιγάρα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία (αριθμό των επιχειρήσεων στην αγορά, τα μερίδια αγοράς, τις 
χονδρικές και λιανικές τιμές και τη συχνότητα μεταβολής τους, τα περιθώρια κέρδους κ.ά), η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν 
υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις για συντονισμό μεταξύ των εταιρειών σε ότι αφορά τον καθορισμό των χονδρικών τιμών 
στα τσιγάρα.  

Στη βάση όλων των πιο πάνω δεδομένων και των αναλύσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας 
της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί της εταιρείας Οιονόφιλος 
σε σχέση με την ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών εισαγωγής βιομηχανοποιημένων τσιγάρων που 
να έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα είτε τον καθορισμών των τιμών διάθεσης των βιομηχανοποιημένων τσιγάρων, είτε 
τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των λιανοπωλητών κατά τον ουσιώδη χρόνο. Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι 
τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή της εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019 είναι γενικά και αποτελούν 
εικασίες οι οποίες δεν στηρίζονται σε απτά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί οποιαδήποτε στοιχεία που 
να ανατρέπουν τα συμπεράσματα της Επιτροπής. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί 
παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

6.4.3. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εταιρειών αναφορικά με το ενδεχόμενο καθορισμού τιμών μεταπώλησης στα 
τσιγάρα (Resale Price Maintenance): 

Η Οιονόφιλος, περαιτέρω, με την καταγγελία της, ισχυρίζεται ότι οι καπνοβιομηχανίες, εισαγωγείς καπνικών προϊόντων 
έχουν συμφωνήσει και/ή στην πράξη έχουν εναρμονισθεί να μειώσουν το ποσοστό κέρδους των λιανοπωλητών τσιγάρων 
(με την πλειοψηφία να το καθορίζει στα ίδια επίπεδα). Αυτό το γεγονός, όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα, παραβιάζει το 
άρθρο 3(1)(α) του Νόμου, αφού με άμεσο τρόπο καθορίζουν τόσο τις τιμές αγοράς όσο και τις τιμές πώλησης των καπνικών 
προϊόντων με τρόπο αυθαίρετο, χωρίς κανένα κριτήριο ή περιορισμό. Προσθέτει ότι ουσιαστικά το ποσοστό κέρδους για 
τους λιανοπωλητές είναι τόσο μικρό με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο ούτε καν σκέψη στους λιανοπωλητές για 
ανταγωνισμό. 

Η Οιονόφιλος περαιτέρω καταγγέλλει ότι οι Καπνοβιομηχανίες ή οι Εισαγωγείς καπνικών τσιγάρων καθορίζουν αυθαίρετα 
τόσο την τιμή πώλησης κάθε πακέτου τσιγάρων στους λιανοπωλητές όσο και την τιμή πώλησης κάθε πακέτου από τους 
λιανοπωλητές τσιγάρων στους αγοραστές.  

Καταρχάς, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο καθορισμός των τιμών μεταπώλησης θεωρείται περιορισμός ιδιαίτερης 
σοβαρότητας, εφόσον η ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας συνιστά τεκμήριο ότι αυτή περιορίζει τον ανταγωνισμό.87 

Σε ότι αφορά τα γεγονότα όμως που σχετίζονται με την παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο όπως διασαφηνιστεί 
το πεδίο εφαρμογής του σχετικού τροποποιητικού Νόμου. Στις 6/12/2012 ψηφίστηκε ο περί Φόρων Κατανάλωσης 
τροποποιητικός Νόμος του 2012 (Ν. 169(Ι)/2012) ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 85 και 87 των περί Φόρων 
Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως το 2010 καθώς και τα Παραρτήματα 2 και 3 του ιδίου.  Το άρθρο 85 τροποποιήθηκε 
ως ακολούθως: 

(1) «Οι ανώτερες τιμές λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών, που προορίζονται να τεθούν σε ανάλωση 
στη Δημοκρατία καθορίζονται ελεύθερα από τους καπνοβιομηχάνους ή κατά περίπτωση τους αντιπροσώπους ή 
εντολοδόχους τους στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τους εισαγωγείς από τρίτες χώρες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να 

 
85 Βλ. στα Χαρακτηριστικά της αγοράς, το κεφ. (ii) Μερίδια αγοράς  
86 https://www.statista.com/statistics/415034/cigarette-prices-across-europe/ 
87 Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς 19/5/2010 (2010/C 130/01) 
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γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο σε ευρώ την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης σε εμφανές σημείο στην εκάστοτε μικρότερη 
συσκευασία στην οποία διατίθενται στη λιανική πώληση τα τσιγάρα». 

(2)  Τα πρόσωπα του εδαφίου (1) υποχρεούνται, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε σκοπούμενη μεταβολή της τιμής 
των προϊόντων τους ή την κυκλοφορία νέων τύπων, να δηλώνουν τούτο εγγράφως στο Διευθυντή παρέχοντας τέτοιες 
λεπτομέρειες που ήθελε εκάστοτε καθορίσει ο Διευθυντής. (3) Η παρά των ως άνω επαγγελματιών, ή λιανοπωλητών, ή 
καπνοπωλών διάθεση στους καταναλωτές τσιγάρων σε τιμή ανώτερη της αναγραφόμενης ανώτερης τιμής λιανικής 
πώλησης ως αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, απαγορεύεται και οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει την παρούσα 
διάταξη υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που 
αναλογεί στην ποσότητα των τσιγάρων αναφορικά με τα οποία διαπράττεται το αδίκημα ή στα χίλια πεντακόσια ευρώ ή 
σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή και στις δύο ποινές της 
φυλάκισης και της χρηματικής.  

(4) […]» 

Εκ της διατύπωσης του ως άνω άρθρου, συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο υπό αναφορά Νόμος 169(Ι)/2012 επιβάλλει την 
υποχρεωτική αναγραφή της ανώτερης λιανικής πώλησης στα τσιγάρα. Ως εκ τούτου, η απαγόρευση πώλησης σε ανώτερη 
της αναγραφόμενης λιανικής τιμής αφορά τα τσιγάρα και οι προβλεπόμενες κυρώσεις υπολογίζονται, μεταξύ άλλων, στη 
βάση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα των τσιγάρων σε σχέση με τα οποία διαπράχθηκε το 
αδίκημα.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Τμήμα Τελωνείων τόσο πριν όσο και μετά την τροποποίηση του άρθρου 85(1) 
του περί φόρων Κατανάλωσης Τροποποιητικού Νόμου 91(1)/2004, οι ανώτερες τιμές λιανικής πώλησης των 
βιομηχανοποιημένων καπνών που προορίζονται να τεθούν σε ανάλωση στη Δημοκρατία καθορίζονται ελεύθερα από τους 
καπνοβιομήχανους ή κατά περίπτωση αντιπροσώπους ή εντολοδόχους τους στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τους 
εισαγωγείς από τρίτες χώρες. Πέραν τούτου, σημειώνεται ότι με την τροποποίηση που έγινε με το Νόμο 169(1)/2012, είναι 
υποχρεωμένοι να γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο σε ευρώ την ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης σε εμφανές σημείο στην 
εκάστοτε μικρότερη συσκευασία στην οποία διατίθενται στη λιανική πώληση τα τσιγάρα.  

Όπως υπέδειξε το Τμήμα Τελωνείων, κατά την προκαταρτική έρευνα τα τσιγάρα, κατά την εισαγωγή τους στη Δημοκρατία 
παραλαμβάνονται κατ’ αρχήν σε εγκεκριμένες αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης στα λιμάνια/ αεροδρόμια. Ακολούθως, 
ο εισαγωγέας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος υποβάλλει στο τελωνείο σχετική διασάφηση είτε για απευθείας θέση σε 
ανάλωση με την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων ή για αποταμίευση τους σε εγκεκριμένες αποθήκες 
τελωνειακής αποταμίευσης/ φορολογικές αποθήκες με αναστολή καταβολής των σχετικών επιβαρύνσεων. Τα τσιγάρα 
μεταφέρονται από το λιμάνι/αεροδρόμιο στα υποστατικά του εισαγωγέα/ αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης/φορολογική 
αποθήκη υπό την κάλυψη εγγύησης για διασφάλιση των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και 
εκφορτώνονται στην παρουσία Τελωνειακού υπαλλήλου, ο οποίος ασκεί νενομισμένους ελέγχους.  

Σε περίπτωση εισαγωγής νέων τύπων προϊόντων ή σε περίπτωση διαφοροποίησης της τιμής των υφιστάμενων 
προϊόντων, οι ανώτατες τιμές πώλησης γνωστοποιούνται στο τελωνείο. Σύμφωνα με το εδάφιο 2 του περί Φόρου 
Κατανάλωσης Τροποποιητικού Νόμου, οι καπνοβιομήχανοι ή αντιπρόσωποι τους, υποχρεούνται 15 ημέρες πριν από την 
σκοπούμενη μεταβολή τιμής των προϊόντων τους ή την κυκλοφορία νέων τύπων προϊόντων να ενημερώνουν σχετικά το 
Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων. 

Ως εκ των ανωτέρω, η θέση της Οιονόφιλος ότι ο τροποποιητικός Νόμος δεν υποχρεώνει τις καταγγελλόμενες εταιρείες να 
αναγράφουν συγκεκριμένη ανώτατη τιμή πώλησης της κάθε μικρότερης συσκευασίας, απορρίπτεται από την Επιτροπή. 
Όπως υπέδειξε το αρμόδιο Τμήμα Τελωνείων, με την τροποποίηση του Νόμου 169(Ι)/2012, οι καπνοβιομήχανοι ή κατά 
περίπτωση οι αντιπρόσωποι ή εντολοδόχοι τους, είναι υποχρεωμένοι να γράφουν με ανεξίτηλο τρόπο σε ευρώ, την 
ανώτερη τιμή λιανικής πώλησης σε εμφανές σημείο στην εκάστοτε μικρότερη συσκευασία στην οποία διατίθενται στη 
λιανική πώληση τα τσιγάρα.  

Από τα ενώπιον της Επιτροπή στοιχεία διαπιστώνεται ότι, οι λιανοπωλητές παραμένουν σε κάθε περίπτωση ελεύθεροι να 
μεταπωλούν τα τσιγάρα σε οποιαδήποτε τιμή αυτοί επιθυμούν, χωρίς όμως να επιτρέπεται να πωλούν σε τιμές ανώτερες 
της αναγραφόμενης στην εκάστοτε μικρότερη συσκευασία των τσιγάρων.  

Η Επιτροπή περαιτέρω επισημαίνει ότι η καταγγέλλουσα, δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο από όπου να προκύπτει 
οποιοσδήποτε μηχανισμός αντιποίνων σε περίπτωση παρέκκλισης από ενδεχομένη κοινή πολιτική ή παντελής απουσία 
εξωτερικών περιορισμών και πιέσεων. Επίσης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή της 
εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 16 Απριλίου 2019 είναι θεωρητικά και γενικά, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί οποιαδήποτε 
στοιχεία που να ανατρέπουν τα συμπεράσματα της Επιτροπής. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις περί θέσπισης ορισμένων ή 
ελάχιστων τιμών μεταπώλησης. Αυτό που προνοεί ο νέος τροποποιητικός Νόμος 169(ι)/2012 είναι οι ανώτερες τιμές που 
πρέπει τίθενται στην εκάστοτε μικρότερη συσκευασία τσιγάρων από τους εισαγωγείς.  

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς88: «Ο πιθανός κίνδυνος για τον ανταγωνισμό 
των μέγιστων και συνιστώμενων τιμών είναι ότι λειτουργούν ως εστιακό σημείο για τους μεταπωλητές και ενδεχομένως 
εφαρμόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους μεταπωλητές ή/και ότι οι μέγιστες ή συνιστώμενες τιμές μπορεί 
να αμβλύνουν τον ανταγωνισμό ή να διευκολύνουν την αθέμιτη σύμπραξη μεταξύ των προμηθευτών.» 

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ο καθορισμός ΑΛΤΠ από μέρους των εταιρειών 
εισαγωγής βιομηχανοποιημένων τσιγάρων απορρέει από το Νόμο και συνακόλουθα δεν μπορεί να ιδωθεί ως προσπάθεια 
επιβολής λιανικών τιμών κατά παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

 
88 Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς 19/5/2010 (2010/C 130/01) σημείο 227. 
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6.5. Αξιολόγηση συμπεριφοράς των καταγγελλόμενων ως προς το ενδεχόμενο παράβασης του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου 

Η Οιονόφιλος στην καταγγελία της, ισχυρίζεται ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου, καθότι οι 
καταγγελλόμενες εταιρείες συρρικνώνουν μονομερώς, συνεχώς και αυθαίρετα το ποσοστό κέρδους των λιανοπωλητών 
τσιγάρων καθορίζοντας κατά βούληση τόσο τη χονδρική όσο και τη λιανική τιμή πώλησης και ιδιαίτερα μετά την 
αποκλειστική εξουσία που απέκτησαν για τον καθορισμό και αναγραφή της ΑΤΛΠ για την εκάστοτε μικρότερη συσκευασία, 
χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο όρο ή περιορισμό και εντελώς αυθαίρετα.  

Κατά την άποψη της Οιονόφιλος, οι καταγγελλόμενες εταιρείες, λόγω μεγέθους και οικονομικής επιφάνειας κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση σε σχέση με τους λιανοπωλητές, πράγμα που τις καθιστά ικανές, όχι μόνο να παρακωλύουν αλλά και 
να νοθεύουν και να περιορίζουν τη διατήρηση αποτελεσματικού και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, ιδιαίτερα με την 
αποκλειστική εξουσία που απόκτησαν για τον καθορισμό και αναγραφή της ανώτερης τιμής λιανικής πώλησης για την 
εκάστοτε μικρότερη συσκευασία, χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο, όρο ή περιορισμό και εντελώς αυθαίρετα, σε 
συνδυασμό με την απόλυτη και πάλιν εξουσία που έχουν για τον αυθαίρετο καθορισμό της τιμής χονδρικής πώλησης για 
την εκάστοτε μικρότερη συσκευασία. 

Η κάθε καταγγελλόμενη εταιρεία, όπως ισχυρίζεται η Οιονόφιλος, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο κάποιων 
εμπορικών επωνυμιών τσιγάρων και συνεπώς οι λιανοπωλητές τσιγάρων δεν έχουν την ευχέρεια να προμηθευτούν τις 
ίδιες μάρκες τσιγάρων από οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή χονδρικά. Η Οιονόφιλος προσθέτει ότι, ουσιαστικά υπάρχει 
μονοπώλιο για την κάθε μάρκα τσιγάρων, με αποτέλεσμα οι καταγγελλόμενες εταιρείες να βρίσκονται σε δεσπόζουσα θέση 
έναντι του κάθε λιανοπωλητή τσιγάρων. Παράλληλα, η Οιονόφιλος επικαλείται καταχρηστική εκμετάλλευση της συλλογικής 
δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν όλες οι καταγγελλόμενες εταιρείες από κοινού89. 

Η Επιτροπή, σε σχέση με τους ισχυρισμούς και τις θέσεις της εταιρείας Οιονόφιλος, σημειώνει ότι δεσπόζουσα θέση 
αποτελεί η θέση οικονομικής ισχύος την οποία κατέχει μια επιχείρηση και η οποία της παρέχει τη δυνατότητα να εμποδίσει 
τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού επί της σχετικής αγοράς, επιτρέποντάς της να συμπεριφέρεται, σε 
σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της και τους πελάτες της και, τελικά, από τους καταναλωτές.90 

Αυτή η έννοια, της ανεξάρτητης συμπεριφοράς συνδέεται με το βαθμό του ανταγωνιστικού περιορισμού που επιβάλλεται 
στην εν λόγω επιχείρηση. Η δεσπόζουσα θέση υποδηλώνει ότι αυτοί οι ανταγωνιστικοί περιορισμοί δεν είναι επαρκώς 
αποτελεσματικοί και, συνεπώς, η σχετική επιχείρηση διαθέτει σημαντική ισχύ στην αγορά για κάποιο χρονικό διάστημα. 
Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις της επιχείρησης δεν επηρεάζονται αισθητά από τις ενέργειες και τις αντιδράσεις των 
ανταγωνιστών, των πελατών και, σε τελική ανάλυση, των καταναλωτών. Η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει ότι οι 
ανταγωνιστικοί περιορισμοί απουσιάζουν ακόμη και αν διατηρείται κάποιος βαθμός πραγματικού ή δυνητικού 
ανταγωνισμού91 

Εν γένει, μια δεσπόζουσα θέση είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού διαφόρων παραγόντων οι οποίοι, αν εξεταστούν 
χωριστά, δεν έχουν αναγκαστικά καθοριστική σημασία92. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, πολύ υψηλά μερίδια αγοράς, πλην εξαιρετικών 
περιπτώσεων, είναι αρκετά για την απόδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης. Μία επιχείρηση που διαθέτει πολύ υψηλό 
μερίδιο αγοράς για αρκετό χρονικό διάστημα βρίσκεται, λόγω του μεριδίου αυτού, σε κατάσταση ισχύος που την καθιστά 
υποχρεωτικό συνέταιρο και της εξασφαλίζει την ελευθερία συμπεριφοράς (freedom of action) έναντι των ανταγωνιστών 
που χαρακτηρίζει την επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση.93 Αντίθετα, όταν επιχείρηση δεν κατέχει μονοπωλιακή θέση στην 
αγορά αλλά κατέχει ένα ποσοστό της τάξεως του 40-50% (μερίδιο αγοράς), θεωρείται ότι αποτελεί μία αξιόπιστη αλλά όχι 
επαρκή ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης και, επομένως, απαιτείται να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, 
προκειμένου να θεμελιωθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης.94  

Σε ότι αφορά τη θέση της καταγγέλλουσας εταιρείας ότι υπάρχει μονοπώλιο για την κάθε εμπορικών επωνυμιών τσιγάρων, 
η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σχετική αγορά προϊόντος έχει οριστεί στο πλαίσιο της προκαταρκτικής κατάληξής της ως η 
χονδρική προμήθεια όλων των τσιγάρων, καθότι στη βάση σχετικής ανάλυσης που έχει ήδη αναφερθεί, διαφάνηκε ότι 
υπάρχει εναλλαξιμότητα μεταξύ των διαφόρων επωνυμιών τσιγάρων που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές εταιρείες. Η 
Επιτροπή, ως εκ τούτου, εξέτασε το ενδεχόμενο μια εκ των καταγγελλομένων εταιρειών να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
αγορά της χονδρικής προμήθειας όλων των τσιγάρων. 

Η Επιτροπή για σκοπούς αξιολόγησης της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης, χρησιμοποίησε τα δεδομένα της έρευνας που 
διενεργήθηκε από την εταιρεία RAI95  και αφορούσαν τα μερίδια αγοράς για τα έτη 2010-2014 και την ποσότητα πωλήσεων, 

 
89 Βλ. Απαντήσεις Οιονόφιλου ημερομηνίας 22/3/2017  
90 Βλ. υπόθεση 27/76, United Brands Company και United Brands Continental κατά Επιτροπής, Συλλογή 1978, σ. 207, 
σκέψη 65· υπόθεση 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1979, σ. 461, σκέψη 38. 
91 Βλέπε υπόθεση 27/76, United Brands Company και United Brands Continentaal κατά Επιτροπής, Συλλογή 1978, σ. 207, 
σκέψεις 113 έως 121· υπόθεση T-395/94, Atlantic Container Line και λοιποί κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. II-875, 
σκέψη 330. 
92 Υπόθεση 27/76, United Brands και United Brands Continentaal κατά Επιτροπής, Συλλογή 1978, σ. 207, σκέψεις 65 και 
66· υπόθεση C-250/92, Gøttrup-Klim e.a. Grovvareforeninger κατά Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Συλλογή 1994, 
σ. I-5641, σκέψη 47· υπόθεση T-30/89, Hilti κατά Επιτροπής, Συλλογή 1991, σ. II-1439, σκέψη 90. 
93 Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche & Co. AG v. Commission, [1979] ECR 461. 
94 C-62/86, Akzo Chemie κατά Επιτροπής, παρ.60-61.  
95 Η Επιτροπή σημειώνει ότι παρόλο που στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκαν από έκαστη εταιρεία στην 
σχετική αγορά, να δώσει τα μερίδια αγοράς της, εντούτοις χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της εταιρείας ερευνών RAI 
για σκοπούς ομοιόμορφης σύγκρισης. Επισημαίνεται ότι τα μερίδια που δόθηκαν από τις εταιρείες σε σχέση με αυτά που 
καταγράφονται στην έρευνα της RAI διαφέρουν κατά ̴̴̴ 0,10%. Σημειώνεται επίσης ότι στην αγορά δραστηριοποιούνται και 
άλλες εταιρείες με αμελητέα μερίδια αγοράς για αυτό και το σύνολο που καταγράφεται στον Πίνακα 1 είναι ~100%. 
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για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Από τα δεδομένα αυτά, προκύπτουν τα ακόλουθα μερίδια αγοράς ως παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 1. Από τα μερίδια αγοράς, διαφαίνεται ότι διαχρονικά (2010-2014) τρείς ήταν οι εταιρείες που αντιπροσωπεύαν το 
[80-90)% της αγοράς σε ότι αφορά τον όγκο πωλήσεων τσιγάρων. Οι εταιρείες αυτές ήταν οι Cassandra, BAT και Cosmos. 
Όσον αφορά το μελλοντικό ανταγωνισμό, σημειώνεται ότι το μερίδιο της εταιρείας Cosmos αναμένεται να αυξηθεί μετά το 
2016, κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό, αφού ανέλαβε την αντιπροσωπεία των τσιγάρων της εταιρείας S.Stavrou. 
Παράλληλα, για τα τσιγάρα τα οποία πωλούσε η εταιρεία FEREOS ανέλαβε την αντιπροσωπεία η PHOENICIA FEREOS 
CYPRUS LIMITED. 

Από τα ενώπιον της Επιτροπής δεδομένα, διαφαίνεται ότι η εταιρεία ΒΑΤ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά 
τσιγάρων από το 2010 μέχρι και 2014. Συγκεκριμένα το μερίδιο της ΒΑΤ κατά το έτος 2010, ανήλθε στα [50-60)%, το 2011 
στο [50-60)%, το 2012 στο [50-60)%, το 2013 στο [40-50)% και το 2014 στο [40-50)% 

Το μερίδιο της ΒΑΤ φαίνεται να υπερβαίνει το διπλάσιο του μεριδίου που κατέχει ο δεύτερος σε σειρά ανταγωνιστής, ήτοι 
η εταιρεία Cassandra, για τα έτη 2010-2012. Ωστόσο, αυτό παρουσιάζει σταδιακή [……] διαχρονικά  αφού παρατηρείται 
μια πτώση της τάξης του […]% εντός 5 ετών δηλαδή από το 2010 μέχρι και το 2014. 

Αντίθετα, το μερίδιο του δεύτερου (Cassandra) και τρίτου (Cosmos) κατά σειρά ανταγωνιστών της, φαίνεται να [….…] 
διαχρονικά. Συγκεκριμένα, το μερίδιο της Cassandra αυξήθηκε από [20-30)% το 2010 σε [20-30)% το 2014. Το μερίδιο της 
Cosmos, που είναι ο τρίτος κατά σειρά ανταγωνιστής, διπλασιάστηκε σε μια περίοδο 5 ετών από [10-20)% το 2010 σε [20-
30)% το 2014.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι από τα δεδομένα της έρευνας που διενεργήθηκε από την εταιρεία RAI και αφορούσαν τα μερίδια 
αγοράς, διαπιστώνεται ότι η επωνυμία τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν η Senior Service της εταιρείας BAT, 
για το έτος 2012. Για τα έτη 2013 και 2014, η επωνυμία τσιγάρων με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν τα Malboro της 
εταιρείας CASSANDRA.  

Η Επιτροπή διαπιστώνει από τις απαντήσεις της εταιρείας BAT με ημερομηνία 22/09/2015 ότι σε σχέση με τις αποφάσεις 
της αρμόδιας επιτροπής της οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς και αφορούσαν α) την αύξηση των τιμών των 
τσιγάρων καθώς β) και την εφαρμογή των πακέτων των 19 τσιγάρων, δεν έχουν εφαρμοστεί/ακολουθηθεί από άλλες 
εταιρείες που ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά. Η αύξηση των τιμών της εταιρείας ΒΑΤ φαίνεται να είχε σαν αποτέλεσμα 
την απώλεια μεριδίου αγοράς και την αλλαγή στρατηγικής της εν λόγω εταιρείας. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή 
διαπιστώνει ότι η εταιρεία ΒΑΤ δεν αποτελεί την εταιρεία καθοδηγητή (leader) στη σχετική αγορά ούτε δύναται να 
στοιχειοθετηθεί ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση βάσει των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων. 

Αξιοσημείωτο θεωρεί η Επιτροπή και το γεγονός ότι παρόλο που πρόκειται για μια ολιγοπωλιακή αγορά, δεν φαίνεται 
εντούτοις να υφίστανται φραγμοί εισόδου που να δυσχεραίνουν ή να καθιστούν ανέφικτη τη δραστηριοποίηση μιας νέας 
εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τη νομολογία, οι φραγμοί εισόδου μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές. Μπορεί να 
πρόκειται για νομικούς φραγμούς, όπως τιμολόγια ή ποσοστώσεις, ή να λαμβάνουν τη μορφή πλεονεκτημάτων από τα 
οποία επωφελείται ειδικά η επιχείρηση που κατέχει τη δεσπόζουσα θέση, όπως οικονομίες κλίμακας και φάσματος, 
προνομιακή πρόσβαση σε βασικές εισροές ή φυσικούς πόρους, σημαντικές τεχνολογίες ή σε κατεστημένο δίκτυο 
πωλήσεων και διανομής96. Στην προκειμένη περίπτωση δεν διαφαίνεται να υπάρχει κάποιο ειδικό κόστος στην εισαγωγή 
και πώληση τσιγάρων ούτε και χρειάζονται συνήθως ειδικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός. Οι καταγγελλόμενες εταιρείες 
Cosmos97, Cassandra98, Β.Α.Τ.99 και Fereos100, επιβεβαίωσαν ότι δεν υφίστανται ιδιαίτεροι φραγμοί εισόδου στη σχετική 
αγορά, γεγονός που επιτρέπει την είσοδο και δραστηριοποίηση επιχειρήσεων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το 
εμπόριο τσιγάρων εντός της Κυπριακής Επικράτειας.  

Σύμφωνα με την Cassandra, το σημαντικότερο νομικό εμπόδιο εισόδου αποτελούν οι γενικές, ειδικές και συνδυασμένες 
προειδοποιήσεις για το βλαβερό του καπνίσματος ως καθορίζονται από τους Κανονισμούς. Επίσης, ως φραγμός εισόδου 
αναφέρεται και το γεγονός ότι σύμφωνα με τον περί φόρων Κατανάλωσης Νόμο 81(Ι)/2004 ως έχει τροποποιηθεί πρέπει 
να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες για την αποθήκευση και χονδρική πώληση βιομηχανοποιημένων καπνών. Η 
Επιτροπή ως εκ τούτου ομόφωνα αποφασίζει ότι τα εμπόδια αυτά δεν είναι τέτοιας έκτασης και φύσης που να 
δυσχεραίνουν την είσοδο και επέκταση μιας εταιρείας στην αγορά.  

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν διαφαίνεται να συντρέχουν οποιοιδήποτε άλλοι 
παράγοντες που να συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης της Β.Α.Τ. στη σχετική αγορά.  

Η Επιτροπή παρατηρεί τέλος ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή της εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 16 Απριλίου 
2019 είναι θεωρητικά και γενικά, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί οποιαδήποτε στοιχεία που να ανατρέπουν τα συμπεράσματα 
της Επιτροπής.  

Συνακόλουθα, και στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων και ειδικότερα του πίνακα των μεριδίων αγοράς  για 
την περίοδο 2010-2014 ο οποίος βασίζεται σε στοιχεία έρευνας που έχει διεξαχθεί από την εταιρεία RAI, η Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει ότι καμία εταιρεία που αναγράφεται σε αυτόν δεν έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά χονδρικής 
πώλησης τσιγάρων. 

 
96 Ανακοίνωση της Επιτροπής — κατευθύνσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά τον έλεγχο της 
εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ σε καταχρηστικές συμπεριφορές αποκλεισμού που υιοθετούν δεσπόζουσες 
επιχειρήσεις σημ. 17. 
97 Απαντήσεις Cosmos ημερομηνίας 26/4/2017  
98 Απαντήσεις Cassandra ημερομηνίας 3/4/2017   
99 Απαντήσεις ΒΑΤ ημερομηνίας 30/3/2017   
100 Απαντήσεις Fereos  ημερομηνίας 30/3/2017   
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6.6. Αξιολόγηση ως προς το ενδεχόμενο ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης 

Η Επιτροπή ακολούθως εξέτασε τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας περί ύπαρξης συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. 
Το άρθρο 6(1) του Νόμου και το αντίστοιχο άρθρο 102 ΣΛΕΕ, απαγορεύουν την “εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων”. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στις υποθέσεις 
Italian Flat Glass101 και Hoffman-La Roche102 η συμπεριφορά δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων επιχειρήσεων, δηλαδή 
επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, μπορεί να οδηγήσει σε παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. 

Η Επιτροπή επεσήμανε ακόμα ότι το ΔΕΕ στην απόφαση Laurent Piau103 επεσήμανε ότι : «Ο όρος «περισσότερες 
επιχειρήσεις» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 82 ΕΚ συνεπάγεται ότι δεσπόζουσα θέση μπορούν να κατέχουν δύο ή 
περισσότερες οικονομικές οντότητες, νομικώς ανεξάρτητες η μία της άλλης, υπό την προϋπόθεση ότι, από οικονομικής 
άποψης, εμφανίζονται και ενεργούν σε μια ειδική αγορά ως συλλογική οντότητα»104. 

Ως προς τον αριθμό των εν δυνάμει μελών συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, στην υπόθεση Price Waterhouse105 η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι πιο πιθανή δομή αγοράς για τη δημιουργία αντίστοιχης θέσης είναι το δυοπώλιο, 
υποστηρίζοντας ότι «η  ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης τριών ή τεσσάρων προµηθευτών δεν είναι πιθανή, λόγω 
των πολύπλοκων αµοιβαίων σχέσεων που αυτό προϋποθέτει και των επακόλουθων κινήτρων για την υιοθέτηση 
αποκλινουσών συµπεριφορών. Η κατάσταση αυτή θα ήταν ασταθής και δυσβάστακτη µακροχρόνια.” 

Σύμφωνα με την κρατούσα στη Νομολογία άποψη των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, η συλλογική δεσπόζουσα θέση 
περισσοτέρων επιχειρήσεων συνίσταται στο να κατέχουν από κοινού, λόγω των δεσμών που υφίστανται μεταξύ τους, την 
εξουσία να υιοθετούν, σε μόνιμη βάση, κοινή πολιτική στην αγορά και να ενεργούν σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από 
τους λοιπούς ανταγωνιστές, από την πελατεία τους και από τους καταναλωτές106.  

Καθοριστικής σημασίας είναι η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση Almelo107, όπου εξετάστηκε η έννοια της συλλογικής 
δεσπόζουσας θέσης και σημειώθηκε ότι «μια τέτοια συλλογική δεσπόζουσα θέση [...] απαιτεί οι επιχειρήσεις να είναι 
επαρκώς συνδεδεμένες μεταξύ τους ώστε να ακολουθούν μία και την αυτή γραμμή δράσεως της αγοράς».  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην πιο πάνω απόφαση αναδεικνύεται η σημασία της ύπαρξης ενός δεσμού (link) μεταξύ των 
επιχειρήσεων που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν κοινή συμπεριφορά. 
Η κοινή αυτή συμπεριφορά, η οποία δεν συνιστά σύμπραξη, αναφέρεται στην οικονομική θεωρία ως «σιωπηρή 
συμπαιγνία» (tacit collusion).  

Στην υπόθεση Airtours108 το Γεν. ΔΕΕ όρισε ότι μπορεί να προκύψει συλλογική δεσπόζουσα θέση όταν η δομή και τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς διαμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέλη ενός ολιγοπωλίου, λαμβάνοντας γνώση των 
κοινών τους συμφερόντων θεωρούν πιθανό, οικονομικά λογικό και προτιμητέο να υιοθετήσουν μια κοινή πολιτική εντός 
της αγοράς με σκοπό να πωλούν σε τιμές υψηλότερες του ανταγωνιστικού επιπέδου, σε μόνιμη βάση109. Το Γεν. ΔΕΕ 
καθόρισε τρείς προϋποθέσεις για την ύπαρξη συλλογικής δεσπόζουσας θέσης : (α) την ύπαρξη επαρκούς διαφάνειας στην 
αγορά, (β) την ύπαρξη μηχανισμού που να αποτρέπει την έξοδο από την κοινή πολιτική και (γ) την ανικανότητα των 
ανταγωνιστών και των καταναλωτών να αναιρέσουν τα πλεονεκτήματα της κοινής πολιτικής.  

Στην υπόθεση CBM110 το ΔΕΕ, έκρινε ότι «η ύπαρξη μιας συμφωνίας ή άλλων νομικών δεσμών δεν είναι απαραίτητη για 
την διαπίστωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να βασιστεί σε άλλους συνδετικούς 
παράγοντες και εξαρτάται από μια οικονομική ανάλυση και ειδικότερα μια ανάλυση της δομής της εν λόγω αγοράς»111. 
Πρέπει επομένως να εξεταστεί αν υπάρχουν οικονομικοί δεσμοί ή οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων 
αυτών που τους επιτρέπουν να ενεργούν από κοινού, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους 
καταναλωτές. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η έννοια των δεσμών περιλαμβάνει τόσο τους διαρθρωτικούς όσο και τους 
οικονομικούς – συμβατικούς δεσμούς. 

Στην υπόθεση Gencor112 το ΔΕΕ σημείωσε ότι η έννοια των οικονομικών δεσμών περιλαμβάνει « […] σχέση 
αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ των μελών ενός περιορισμένου ολιγοπωλίου, στο πλαίσιο του οποίου και σε μια αγορά 
που έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, ιδίως από τη σκοπιά της συγκεντρώσεως της αγοράς, της διαφάνειας και της 
ομοιογένειας του προϊόντος, αυτά είναι σε θέση να προβλέψουν το ένα τη συμπεριφορά του άλλου και επομένως έχουν 
ισχυρό κίνητρο να ευθυγραμμίσουν τη συμπεριφορά τους στην αγορά έτσι ώστε, ιδίως, να μεγιστοποιήσουν το κοινό κέρδος, 
περιορίζοντας την παραγωγή με προοπτική την αύξηση των τιμών». 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι προκύπτει ότι δραστηριοποιείται στην αγορά αριθμός 
επιχειρήσεων (5 στο σύνολο) οι οποίες στη βάση των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί, δεν φαίνεται να έχουν μεταξύ 
τους οποιουσδήποτε δεσμούς οικονομικούς ή διαρθρωτικούς. Επομένως, εκ των πραγμάτων, διαφαίνεται ότι ο αριθμός 

 
101 Συνεκδικαθείσες υποθέσεις Τ-68/89, Τ-77/89 και Τ-78/89, Societa Italiana Vetro SpA, Fabbrica Pisana SpA and PPG 
Vernante Pennitalia SpA κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [1992] Συλλογή ΙΙ-1403 
102 Υπόθεση C-85/76, Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων [1979] Συλλογή 461. 
103 Υπόθεση Τ-193/02, Laurent Piau κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2005] Συλλογή ΙΙ-209. 
104 Υπόθεση Τ-193/02, Laurent Piau κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2005] Συλλογή ΙΙ-209, σκέψη 110. 
105 Υπόθεση IV/M1016, Price Waterhouse/Coopers & Lybrand [1999] OJ L50/27, [1999] 4 C.M.L.R. 665, 103 
106 Υπόθεση C-393/92, Δήμος του Almelo κ.α. κατά NV Energiebedrijf ljsselmij, Συλλ. 1994 σελ. Ι-1477, σκέψη 42 
107 Υπόθεση C-393/92, Municipality of Almelo and others v NV Energiebedriif Ijsselmij, [1994] Συλλογή Ι-1477. 
108 Υπόθεση Τ-342/99, Airtours PLC κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2002] Συλλογή ΙΙ-2585, σκέψεις 61-
62 
109 Bellamy & Child, European Community Law of Competition, Oxford University Press (2008), σελ. 944-945 
110 Υπόθεση C-395/96 Maritime Belge ΔΕΚ αποφ. 16.3.2000, , Συλλ. 2000, σελ. I-1365 
111 Υποθέσεις C-395/96P και C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports SA κ.α. κατά Επιτροπής, συλλογή 2000 
σελ. Ι-1365, σκ. 45. 
112 Υπόθεση Τ-102/96, Gencor Ltd, κατά Επιτροπής, συλλογή 1999 σελ ΙΙ-753, σκ. 276.  
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των επιχειρήσεων που κατ’ ισχυρισμό κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση είναι δύσκολο να θεμελιώσει την ύπαρξη 
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης, λόγω των πολύπλοκων αμοιβαίων σχέσεων που αυτό προϋποθέτει και των 
επακόλουθων κινήτρων για την υιοθέτηση αποκλινουσών συμπεριφορών εκ μέρους των πέντε καταγγελλομένων 
επιχειρήσεων.   

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ορισμένες εκ των καταγγελλομένων επιχειρήσεων πιθανόν να εμφανίζουν παράλληλη συμπεριφορά 
σε ορισμένες χρονικές περιόδους πλην όμως καταλήγει ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί εξ’ αυτού και μόνο του 
λόγου να συναχθεί το συμπέρασμα ότι όλες οι καταγγελλόμενες επιχειρήσεις μπορούν να δρουν στην αγορά από κοινού, 
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες ή ακόμα και από τους καταναλωτές. 

Επίσης, με βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία στην παρούσα υπόθεση δεν υπάρχει ένα συλλογικό όργανο δια μέσω 
του οποίου οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση για την συμπεριφορά των 
άλλων επιχειρήσεων ούτε και υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής μιας κοινής πολιτικής. Το γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να καθορίζουν αυτόνομα τη συμπεριφορά τους δεν τους στερεί το δικαίωμα να προσαρμόζονται 
ευφυώς στην υπάρχουσα και στην αναμενόμενη συμπεριφορά των ανταγωνιστών τους113. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η καταγγέλλουσα, δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο από όπου να προκύπτει 
οποιοσδήποτε μηχανισμός αντιποίνων σε περίπτωση παρέκκλισης από ενδεχομένη κοινή πολιτική ή παντελής απουσίας 
εξωτερικών περιορισμών και πιέσεων, έστω και κατά την υποβολή των θέσεων της επί των προκαταρκτικών 
συμπερασμάτων της Επιτροπής.  

Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή της εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 16 Απριλίου 
2019 είναι θεωρητικά και γενικά, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί οποιαδήποτε στοιχεία που να ανατρέπουν τα συμπεράσματα 
της Επιτροπής. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι ούτε και τα κριτήρια που τίθενται στην ενωσιακή νομολογία, ήτοι της 
ύπαρξης σχέσης αλληλεξάρτησης μεταξύ των επιχειρήσεων, ακολουθώντας κοινή πολιτική και δρώντας σε σημαντικό 
βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές τους, μπορεί να θεμελιωθούν στην προκειμένη περίπτωση.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να θεμελιωθεί ύπαρξη 
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των καταγγελλομένων επιχειρήσεων.  

6.7. Αξιολόγηση συμπεριφοράς των καταγγελλόμενων ως προς το ενδεχόμενο παράβασης του του άρθρου 6(2) του Νόμου 
αναφορικά με την καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης 

Η Επιτροπή σημείωσε, τέλος ότι η Οιονόφιλος στην καταγγελία της ισχυρίζεται, ότι υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση 
της σχέσης οικονομικής εξάρτησης όλων των λιανοπωλητών τσιγάρων από τους Καπνοβιομήχανους/εισαγωγείς 
τσιγάρων. Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι η καταχρηστική εκμετάλλευση υφίσταται γιατί οι τελευταίοι με την εξουσία που 
έχουν για τον καθορισμό της τιμής πώλησης στους λιανοπωλητές, όσο και της ανώτερης τιμής πώλησης που οι 
λιανοπωλητές πωλούν και αφορά το κάθε πακέτο τσιγάρων, έχει ως συνέπεια να μην παρέχεται εύλογο κέρδος στους 
πωλητές τσιγάρων.   

Η συνεργασία της Οιονόφιλος με τις καταγγελλόμενες εταιρείες ξεκινά από το 2009 και συνεχίζεται έκτοτε ανελλιπώς. Η 
Οιονόφιλος ισχυρίζεται ότι τα τσιγάρα κατέχουν μεγάλο μερίδιο του κύκλου εργασιών της, λόγω του ότι θεωρεί ότι ούσα 
ένα περίπτερο μικρό, με μικρό εμβαδό αδυνατεί να διαθέσει άλλα προϊόντα, επομένως το ποσοστό πώλησης τσιγάρων 
επί του κύκλου εργασιών της είναι πολύ μεγαλύτερο από τα μεγάλα περίπτερα114. Συγκεκριμένα, το ποσοστό του κύκλου 
εργασιών της καταγγέλλουσας μόνο για τα τσιγάρα για το 2012 είναι [….]% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, για το 
2013 είναι [….]% και το 2014 ήταν [….]%115. Επιπλέον σημείωσε ότι τα κεφάλαια που απαιτούνται για αγορά της μεγάλης 
ποικιλίας τσιγάρων είναι πολύ μεγάλα για την Οιονόφιλο και γενικά για τους λιανοπωλητές τσιγάρων και ο τόκος δανεισμού 
είναι [….]%, δηλαδή μεγαλύτερος από το ποσοστό κέρδους που καθορίζουν αυθαίρετα οι καπνοβιομηχανίες, εισαγωγής 
καπνικών προϊόντων.  

Σε σχέση με την απουσία εναλλακτικής, η Οιονόφιλος ανέφερε ότι οι καπνοβιομήχανοι αντιπρόσωποι και εισαγωγείς 
τσιγάρων είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Κύπρο των τσιγάρων των διαφόρων μάρκων τσιγάρων και συνεπώς οι 
λιανοπωλητές δεν έχουν την ευχέρεια να προμηθευτούν τις ίδιες μάρκες τσιγάρων από οποιονδήποτε άλλο προμηθευτή, 
στη χονδρική αγορά. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την καταγγελλόμενη, οι λιανοπωλητές τσιγάρων δεν έχουν άλλη επιλογή, 
παρά να δεχτούν τους όρους που επιβάλλουν οι καταγγελλόμενες εταιρείες. 

Η Επιτροπή εν πρώτοις σημείωσε  ότι το άρθρο 6(2) του Νόμου προνοεί τα ακόλουθα:  

«Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, 
στην οποία βρίσκεται προς αυτή ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, προμηθευτή, παραγωγού, 
αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη τους, ακόμη κι ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών, και 
δε διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση.  

Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μπορεί να συνίσταται ιδιαίτερα στην επιβολή 
αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή 
μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων.» 

Γενικά, η εφαρμογή του άρθρου 6(2) απαιτεί τη συνδρομή ενός αντικειμενικού και ενός υποκειμενικού στοιχείου. Το 
αντικειμενικό στοιχείο συνίσταται στην ύπαρξη σχέσεως µεταξύ δύο επιχειρήσεων, ικανής να δημιουργήσει όρους 
οικονομικής εξάρτησης και το υποκειμενικό συνίσταται στην καταχρηστική, εκ µέρους του ισχυρού µέρους, εκμετάλλευση 

 
113 Απόφαση ΔΕΕ, ημερομηνίας 16.12.1975, υποθ. Suiker Uni, 174 επ. 
114 Επιστολή 2/04/2015 . 
115 Στη βάση των στοιχείων που δόθηκαν καταγράφονται από την καταγγέλλουσα στο Παράρτημα 10, της επιστολής 
ημερομηνίας 2/4/2015. Τα εν λόγω στοιχεία διαφέρουν και από αυτά που έχουν δοθεί και από τις ίδιες τις καταγγελλόμενες. 
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αυτής της σχέσεως. Σύμφωνα µε την πρακτική και νοµολογία, προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί η συγκεκριμένη 
παράβαση, θα πρέπει να πληρούνται  σωρευτικά116 οι κάτωθι προϋποθέσεις:  

(α) Σχέση οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται μια επιχείρηση από άλλη επιχείρηση από την οποία προμηθεύεται 
η εξαρτώμενη ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και η οποία κατέχει θέση: προμηθευτή, πελάτη, παραγωγού, 
αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη.  

(β) Απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης υπό την έννοια ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις ή οι 
υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτώμενη επιχείρηση, δηλαδή δεν μπορεί να προμηθεύεται 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από άλλη πηγή ή εάν μπορεί, όχι με τους ίδιους αλλά με δυσμενέστερους όρους, που θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την περιέλευση της εξαρτώμενης επιχείρησης σε δυσμενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση, αφού 
μειώνεται έτσι σημαντικά η ικανότητά της να αντεπεξέλθει στον ελεύθερο ανταγωνισμό, πράγμα που μπορεί να την 
οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία να συνεχίσει την λειτουργία της117.  

(γ) Καταχρηστική εκμετάλλευση της εν λόγω εξάρτησης υφίσταται όταν η ισχυρή επιχείρηση από την οποία μια ή 
περισσότερες επιχειρήσεις εξαρτώνται, εκμεταλλεύεται την ισχύ, την οποία της δίνει η αδυναμία της εξαρτημένης 
επιχείρησης να διαθέτει άλλη ισοδύναμη εναλλακτική λύση και να αποκομίζει οφέλη για την ίδια και εις βάρος της 
εξαρτημένης επιχείρησης, τα οποία δεν θα αποκόμιζε αν υπήρχε εναλλακτική λύση για την εξαρτώμενη επιχείρηση. Η 
καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων 
συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων 
εμπορικών σχέσεων. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην κατά σειρά εξέταση των σχετικών προϋποθέσεων, οι οποίες, ως έχει προαναφερθεί θα 
πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά. 

(Α) Σχέση Οικονομικής εξάρτησης 

Η έννοια της οικονομικής εξάρτησης προϋποθέτει αφενός την ύπαρξη μιας ισχυρής επιχείρησης η οποία κατέχει θέση 
πελάτη ή προμηθευτή και αφετέρου την ύπαρξη μιας εξαρτημένης επιχείρησης118. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη, δεν 
αξιώνει την κατοχή δεσπόζουσας θέσης από μια επιχείρηση αλλά απλώς σχέση πελάτη ή προμηθευτή, παραγωγού, 
αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη, ανεξαρτήτως οικονομικής ισχύος των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων. 
Πάντως δεν αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η προστασία ενός νέου εμπόρου (new comer) που επιθυμεί να εισέλθει στην 
σχετική αγορά και αιτείται να εφοδιαστεί με ένα προϊόν119.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση η απόδειξη βέβαια της 
εξάρτησης, καθίσταται δυσχερέστερη σε σχέση με εκείνο τον έμπορο που διατηρούσε συμβατική σχέση με τον 
προμηθευτή. 

Η οικονομική εξάρτηση διαπιστώνεται αφού ληφθούν υπόψη και συνυπολογιστούν διάφορα κριτήρια μεταξύ των οποίων, 
η μακροχρόνια ή αποκλειστική συνεργασία μεταξύ των μερών, οι επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο έμπορος για να 
προωθήσει τα προϊόντα της επιχείρησης από την οποία εξαρτάται και το τμήμα του κύκλου εργασιών της εξαρτώμενης 
επιχείρησης.  

Σχέση οικονομικής εξάρτησης εμπόρου από προμηθευτή μπορεί να προκύπτει από το γεγονός ότι ο πρώτος έχει λόγω 
των επενδύσεων, στις οποίες έχει προβεί, προσαρμοστεί στις ανάγκες διάθεσης των προϊόντων του δεύτερου, ώστε δεν 
θα μπορούσε χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές θυσίες να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού120. Οικονομική εξάρτηση 
υφίσταται επίσης και όταν ο μέχρι τότε πελάτης και μεταπωλητής των προϊόντων συγκεκριμένης επιχείρησης, για να 
ανταγωνιστεί αποτελεσματικά άλλους μεταπωλητές/διανομείς όμοιων προϊόντων έχει την ανάγκη των προϊόντων της 
συγκεκριμένης επιχείρησης. Και αυτό διότι τα προϊόντα της τελευταίας αναμένεται από τους καταναλωτές να 
συγκαταλέγονται οπωσδήποτε μεταξύ των προϊόντων, από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν. 

Στην προκειμένη περίπτωση, σε ότι αφορά τη συναλλακτική σχέση των εμπλεκομένων μερών, η Επιτροπή σημειώνει ότι 
η συνεργασία της Οιονόφιλος με τις καταγγελλόμενες εταιρείες ξεκίνησε από το 2009. Συγκεκριμένα, η Οιονόφιλος 
συμβλήθηκε (προφορικά) με κάθε μια εκ των καταγγελλομένων εταιρειών στις ακόλουθες ημερομηνίες:  

 Με την εταιρεία Fereos Ltd στις [………….], 

 Με την εταιρεία Cassandra στις [………….], 

 Με την εταιρεία S.Stavrou [………….], 

 Με την εταιρεία BAT στις [………….] (και αργότερα με την Spedic Ltd στις [………….],), και  

 Με την εταιρεία Cosmos στις [………….]. 

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, σημειώνεται ότι οι καταγγελλόμενες εταιρείες S. Stavrou, Fereos Ltd, Cassandra Operations 
σημείωσαν ότι δεν υπάρχουν γραπτές συμβάσεις μεταξύ αυτών και της εταιρείας Οιονόφιλος. Η εταιρεία B.A.T, είναι η 
μόνη εταιρεία που δήλωσε ότι […………………………………………………]. Η εταιρεία Cosmos δήλωσε ότι, η μόνη γραπτή 
σύμβαση μεταξύ της Cosmos και της εταιρείας Οιονόφιλος αφορά […………………………………………………]. 

Παρόλο που δεν υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις, εντούτοις προκύπτει ότι η Οιονόφιλος έχει συναλλακτική σχέση με τις 
καταγγελλόμενες εταιρείες. Σημειώνεται επίσης ότι δεν προκύπτει σχέση αποκλειστικής συνεργασίας της Οιονόφιλος με 
καμία εκ των καταγγελλομένων εταιρειών. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σημειώνει ότι το χρονικό διάστημα της συνεργασίας 

 
116 Βλ. Απόφαση Επιτροπής 4/2010 Ι&Α Μυλωνά Λτδ εναντίον της εταιρείας EXXON MOBIL CYPRUS LTD και της 
εταιρείας Lukoil Cyprus Ltd για άρνηση παροχής πετρελαιοειδών. 
117 Βλ. σχετική απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 297/IV/2006 και 450/V/2009 
118 Βλ. Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 395/V/2008 και 145/II/2000. 
119 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2498/2010. 
120 Βλ. Απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 11/1995 
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των εμπλεκομένων μερών, διαρκεί χωρίς διακοπή για περίπου 8 έτη. Σε ότι αφορά την εταιρεία S.Stavrou, επισημαίνεται 
ότι αυτή έχει παύσει τη διανομή καπνικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά από τις 10 Οκτωβρίου 2016.  

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, σε προηγούμενη απόφαση της,121 έκρινε ότι μονοετής συμβατική σχέση δεν ήταν ικανή να 
θεμελιώσει μακροχρόνια σχέση οικονομικής εξάρτησης. Αντίθετα, σε άλλη υπόθεση της122, κρίθηκε ότι δεκαετής 
συνεργασία ήταν ικανή να θεμελιώσει σχέση οικονομικής εξάρτησης.  

Κριτήριο για τη θεμελίωση σχέσης οικονομικής εξάρτησης μπορεί να συνιστά και η διενέργεια επενδύσεων εκ μέρους μιας 
επιχείρησης με σκοπό να συναλλάσσεται με μια άλλη επιχείρηση. Οι επενδύσεις αυτές δέον να είναι όχι μόνο σημαντικές 
αλλά ιδίως, προσαρμοσμένες ειδικά στα προϊόντα της επιχείρησης από την οποία προκύπτει η εξάρτηση και να είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με την προώθηση των προϊόντων της123. 

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις της Οιονόφιλος, αυτές σχετίζονται, όπως αυτή υπέδειξε,  με την καταβολή κεφαλαίου περίπου 
€[…..] - €[…..]για την αγορά επαρκούς αριθμού πακέτων τσιγάρων καθώς και με την εξασφάλιση άδειας εμπορίας 
βιομηχανοποιημένου καπνού από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού καταβληθεί ανάλογο τέλος που ανέρχεται περίπου στα 
€[…..] ετησίως. Περαιτέρω, υπάρχουν και τα έξοδα για το άνοιγμα ενός περιπτέρου (έξοδα χώρου, ταμιακές μηχανές, 
προσθήκες κτλ).   Επιπρόσθετα, όπως σημείωσε η Οιονόφιλος απαιτείται η κατασκευή και/ή αγορά και/ή εγκατάσταση 
πάγκου, ραφιών και φωτισμού όπου θα τοποθετούνται τα τσιγάρα ανάλογα με το εμβαδόν του κάθε περιπτέρου ενώ το 
κόστος κατασκευής και εγκατάστασης του είναι περίπου €[…..].  

Η Οιονόφιλος ισχυρίζεται ότι έχει καταβάλει το αρχικό κεφάλαιο των €[…..]περίπου για να προμηθευτεί επαρκή αριθμό 
πακέτων τσιγάρων, αλλά το ποσό αυτό το έχει αποσβέσει μετά την πάροδο πολλών χρόνων, όπως η ίδια υπέδειξε.  

Παράλληλα, η Οιονόφιλος ισχυρίζεται ότι επωμίζεται τα τρέχοντα μηνιαία έξοδα για τη λειτουργία του περιπτέρου καθώς 
και τα έξοδα για αγορά τσιγάρων ανά εβδομάδα για να αναπληρώνει αυτά που έχουν πωληθεί. 

Αξίζει περαιτέρω να σημειωθεί ότι η Οιονόφιλος δεν έχει επωμιστεί το κόστος κατασκευής/εγκατάστασης του πάγκου, των 
ραφιών και της εκθεσιακής μονάδας, στο περίπτερο που ανήκει στην ιδιοκτησία της καθώς την εν λόγω επένδυση έχει 
αναλάβει με δικά της έξοδα η […..]. Ως αντάλλαγμα, δόθηκε στην […..] καλύτερη θέση στο περίπτερο για να προωθεί και/ή 
να διαφημίζει τα προϊόντα της καθώς και να τοποθετούνται τα πακέτα τσιγάρων της εταιρείας της στο κεντρικό σημείο του 
πάγκου. Επίσης τα πακέτα τσιγάρων της […..] τοποθετούνται στα ράφια του πάγκου σε όρθια θέση ενώ τα υπόλοιπα είναι 
σε πλάγια ώστε να είναι πιο εμφανή και ορατά προς τους καταναλωτές.  

Ως εκ των ανωτέρω προκυπτει ότι η Οιονόφιλος συμφώνησε να  παραχωρήσει το συγκεκριμένο σημείο του περιπτέρου 
της στην […..] με αντάλλαγμα αυτή, να κατασκευάσει με δικά της έξοδα τον πάγκο και/ή τα ράφια όπου θα πωλούνται και 
θα διαφημίζονται και/ή προωθούνται τα καπνικά προϊόντα της εταιρείας.  

Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Οιονόφιλος δεν έχει προβεί σε επενδύσεις προσαρμοσμένες στην 
πώληση καπνικών προϊόντων αλλά αντίθετα οι επενδύσεις που πραγματοποίησε, ήτοι το αρχικό κεφάλαιο αξίας €[…..], 
και τα ετήσια τέλη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για εξασφάλιση άδειας δεν αποτελούν επενδύσεις αλλά τα συνήθη έξοδα 
τα οποία πραγματοποιεί κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτό τον τομέα. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η 
Οιονόφιλος δεν έχει επωμιστεί το κόστος κατασκευής/εγκατάστασης του πάγκου της εκθεσιακής μονάδας, στο περίπτερο 
της, καθώς την εν λόγω επένδυση έχει αναλάβει με δικά της έξοδα η […..]. Εξάλλου η ίδια η Οιονόφιλος παραδέχεται ότι 
οι αρχικές επενδύσεις έχουν αποσβεστεί και εν πάση περιπτώσει το ετήσιο τέλος που καταβάλλεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο είναι πολύ μικρό. Τα μηνιαία και εβδομαδιαία έξοδα μίας επιχείρησης για τη λειτουργία της στην λιανική αγορά 
ως περίπτερο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επενδύσεις.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι εφόσον η ίδια η Οιονόφιλος παραδέχτηκε ότι δεν έχει προβεί σε επενδύσεις για την κατασκευή 
του χώρου αυτού δεν τίθεται θέμα απόσβεσης των επενδύσεων, οι οποίες δεν έχουν ποτέ πραγματοποιηθεί. Όπως 
επιβεβαιώνεται και από την ίδια την […..], η εν λόγω εταιρεία επένδυσε στο κατάστημα της Οιονόφιλος το κόστος για την 
κατασκευή εκθεσιακής μονάδας, πλαϊνών ραφιών και πάγκου στο σημείο πώλησης το  οποίο στοίχισε περίπου €[…..]. 
Εξάλλου, η ίδια η […..] σημείωσε ότι όλο το απόθεμα μπορεί να τοποθετηθεί άνετα σε ράφι 1x2 μέτρα το οποίο στην πιο 
απλή του μορφή στοιχίζει €[…..].  

Η Επιτροπή περαιτέρω διαφωνεί με τον ισχυρισμό της Οιονόφιλος ότι: «Όσον αφορά τον χώρο που παραχωρεί στις 
εταιρείες καπνικών προϊόντων ώστε να διαφημίζουν τα προϊόντα τους, σίγουρα η εταιρεία δεν θα μπορέσει να αποσβέσει 
τα χρήματα που αξίζει αυτός ο χώρος ή που αναλογούν στο συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος θεωρείται και ο καλύτερος μέσα 
σε ένα περίπτερο. […] ο περιπτερούχος καταλήγει να ζημιώνει αφού στη συγκεκριμένη θέση και/ή σημείο του περιπτέρου 
του θα μπορούσε να τοποθετούνται άλλα προϊόντα τα οποία έχουν από 15%-40% ποσοστό κέρδους, σε αντίθεση με αυτά 
που έχουν πολύ χαμηλό. Ο λόγος που αναπόφευκτα ένα περίπτερο συμφωνεί να τοποθετείται ο πάγκος και/ή τα ράφια επί 
του συγκεκριμένου σημείου είναι διότι οι πωλήσεις  τσιγάρων αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό του τζίρου ενός περιπτέρου.» 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι καμία εταιρεία δεν επιβάλλει στην Οιονόφιλος να πωλεί τα καπνικά της προϊόντα εντός του 
περιπτέρου της και επομένως αν και εφόσον θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα προϊόντα τα οποία παρέχουν μεγαλύτερο ποσοστό 
κέρδους, έχει κάθε δικαίωμα να τα προωθήσει. Κάθε περιπτερούχος δύναται να επιλέξει την γκάμα των προϊόντων που 
θα πωλεί στο περίπτερο του και εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνεται το προκαταρκτικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι 
δεν τίθεται θέμα επενδύσεων και μάλιστα αναπόσβετων.  

 
121 Καταγγελία της εταιρείας SOBOH PETROLEUM (Cyprus) LTD εναντίον της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου δυνάμει του 
άρθρου 35 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008 Αριθμός απόφασης: 29/2015 
122 Απόφαση της ΕΠΑ με αρ 38/2014: Καταγγελία της εταιρείας Great Minds Marketing & Public Relations Co. Ltd εναντίον 
της εταιρείας Crabtree & Evelyn (Overseas) Ltd (αρ. φακ. 11.17.013.14). 
123 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 145/II/2000, Καρέλια, II (επικυρώθηκε από Διοικητ. Εφ.Αθηνών 6009/2001) 
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Η Επιτροπή έκρινε καθοδηγητική την υπόθεση Θωμαίδου κατά της British American Tobacco124 η Ελληνική Αρχή 
Ανταγωνισμού όπου αναφέρεται ότι: «Ακολούθως, όσον αφορά στις επενδύσεις στις οποίες προέβη η επιχείρηση της 
ΘΩΜΑΪΔΟΥ η ίδια δήλωσε ότι είχε προβεί σε ειδικές επενδύσεις, αλλαγή μαγαζιού (μετεγκατάσταση της επιχείρησης) και 
αγορά εξοπλισμού, όπως ράφια, πάγκοι, βιτρίνες, σύστημα ασφαλείας, ηλεκτρικά ρολά, συναγερμό, ηλεκτρονικό 
υπολογιστή και προγράμματος για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πωλήσεις και τις τοποθετήσεις των σημάτων της 
ΒΑΤ. Τέλος, διέθετε ιδιόκτητο φορτηγό για τις διανομές των προϊόντων. 

Από τις ανωτέρω επενδύσεις δεν προκύπτει ότι η καταγγέλλουσα ήταν προσαρμοσμένη αποκλειστικά στις ανάγκες 
εμπορίας των προϊόντων της ΒΑΤ, ούτε ότι αυτές ήταν ιδιαίτερες επενδύσεις (ράφια, βιτρίνες, συναγερμός, Η/Υ) για την 
εμπορία αποκλειστικά των καπνικών προϊόντων, ώστε να μην μπορεί να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας χωρίς 
να υποστεί σοβαρές οικονομικές θυσίες [βλ. ΕΑ 450/V/2009]. Επίσης, η υποδομή που διέθετε και διαθέτει η καταγγέλλουσα 
(δίκτυο, δομή επιχείρησης, γνώσεις της τοπικής αγοράς) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διακινεί είτε τα προϊόντα 
της ΒΑΤ με μικρότερο κέρδος είτε ανταγωνιστικά της ΒΑΤ προϊόντα». 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν ειδικές ή αναπόσβεστες επενδύσεις που πραγματοποίησε 
η Οιονόφιλος. Η Επιτροπή περαιτέρω επισημαίνει ότι συναφές κριτήριο για τη θεμελίωση σχέσης οικονομικής εξάρτησης 
μπορεί να συνιστά και το τμήμα (ποσοστό) του κύκλου εργασιών της εξαρτώμενης επιχείρησης, το οποίο αντιστοιχεί στο 
προϊόν της επιχείρησης από την οποία προκύπτει η εξάρτηση. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι πωλήσεις 
της Οιονόφιλος στα τσιγάρα, ως ποσοστό στις συνολικές τις πωλήσεις: 

Πίνακας 12: Πωλήσεις της Οιονόφιλος στα τσιγάρα 

ΕΤΟΣ 
Συνολικές πωλήσεις 
Τσιγάρων (€) 

Πωλήσεις 

 Σύνολο (€) 
Ποσοστό πωλήσεων125 (%) 

2012 […..] […..] […..] 

2013 […..] […..] […..] 

2014 […..] […..] […..] 

Για να διαπιστωθεί όμως η οικονομική εξάρτηση με κάποια εκ των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χονδρική 
πώληση καπνού, η Επιτροπή  εξέτασε το ποσοστό του κύκλου εργασιών έκαστης εταιρείας στον συνολικό κύκλο εργασιών 
που πραγματοποίησε η Οιονόφιλος για τα έτη 2012, 2013 και 2014, στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 13  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 2012 2013 2014 

FEREOS126 [….]% [….]% [….]% 

BAT - Spedic [….]% [….]% [….]% 

COSMOS [….]% [….]% [….]% 

CASSANDRA 
127(SUCONET)  

[….]% [….]% [….]% 

S.STAVROU [….]% [….]% [….]% 

TOTAL  [….]% [….]% [….]% 

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι, σε ότι αφορά το ποσοστό πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας 
ΒΑΤ στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Οιονόφιλος ανήλθε στο [….]% για το 2012, [….]% για το 2013 και [….]% για το 
2014. Περαιτέρω, το ποσοστό πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας Cassandra στο σύνολο του κύκλου εργασιών της 
Οιονόφιλος, ανήλθε στο [….]%για το 2012, [….]% για το 2013 και [….]% για το 2014. Για το 2012, το ποσοστό πωλήσεων 
των προϊόντων της εταιρείας της Cosmos στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Οιονόφιλος ανήλθε στο [….]% το 2013 
ανήλθε στο [….]% και το 2014 ανήλθε στο [….]%. Επιπλέον, το ποσοστό πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας Fereos 
στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Οιονόφιλος, ανήλθε στο [….]% για το 2012, [….]% για το 2013 και [….]% για το 2014. 
Τέλος το ποσοστό πωλήσεων των προϊόντων της εταιρείας S.Stavrou στο σύνολο του κύκλου εργασιών της Οιονόφιλος 
ανήλθε στο [….]%για το 2012, [….]%για το 2013 και [….]% για το 2014. 

 
124 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού αριθμός 493/VΙ/2010: Η υπ'αρ. πρωτ. 4663/25.7.2006 καταγγελία της 
«Θωμαϊδου Δ. Μαρία είδη παντοπωλείου - είδη κυνηγιού - τσιγάρα» κατά της «British American Tobacco ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη 
Εμπορική Εταιρεία Καπνικών Προϊόντων», για παράβαση των άρθρων 1, 2 του ν.703/77, όπως ισχύει. 
125 Ο Πίνακας στη βάση των στοιχείων που δόθηκαν καταγράφονται από την καταγγέλλουσα στο Παράρτημα 10, της 
επιστολής ημερομηνίας 2/4/2015. Τα εν λόγω στοιχεία διαφέρουν και από αυτά που έχουν δοθεί και από τις ίδιες τις 
καταγγελλόμενες. 
126 Το ποσοστά διαφέρουν από αυτά που μας έχει δώσει η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos σε επιστολή της με ημερομηνία 
6/10/2015, τα οποία είναι κατά [….]% πιο χαμηλά και για τα τρία έτη.  
127 Το ποσοστά διαφέρουν από αυτά που μας έχει δώσει η καταγγελλόμενη εταιρεία Cassandra σε επιστολή της με 
ημερομηνία 16/10/2015, τα οποία είναι κατά [….]% πιο χαμηλά και για τα τρία έτη. 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με σχετική νομολογία, ποσοστά της τάξης του 45%128, του 70%129 και του 85%130 
κρίθηκαν επαρκή ώστε να στοιχειοθετηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια, η ύπαρξη σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης. Αντίθετα, μερίδια αγοράς της τάξης του 2%131, 4%132, 5-8%133, 10%134, και 16%135 κρίθηκε ότι δεν είναι επαρκή 
για την στοιχειοθέτηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης.  

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή ομόφωνα διαπιστώνει ότι τα ποσοστά των καταγγελλομένων εταιρειών είναι 
μικρά (ακόμα και με τις διαφορές που εντοπίζονται στις εταιρείες Cassandra και Fereos) στο σύνολο του κύκλου εργασιών 
της Οιονόφιλος. Το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων κατέχει η εταιρεία Β.Α.Τ αλλά δεν υπερβαίνει το [….]% στο σύνολο 
του κύκλου εργασιών της Οιονόφιλος.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων, καταλήγει ότι δεν υφίσταται σχέση 
οικονομικής εξάρτησης της εταιρείας Οιονόφιλος, προς οιαδήποτε από τις καταγγελλόμενες εταιρείες. 

Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης ότι τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή της εταιρείας Οιονόφιλος ημερομηνίας 16 Απριλίου 
2019 είναι θεωρητικά και γενικά, ενώ δεν έχουν προσκομιστεί οποιαδήποτε στοιχεία που να ανατρέπουν τα προκαταρκτικά 
συμπεράσματα της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα όσα έχουν ήδη εξεταστεί και αναλυθεί,  καταλήγει στο τελικό συμπέρασμα ότι δεν 
υφίσταται σχέση οικονομικής εξάρτησης της Οιονόφιλος με κάποια καταγγελλόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην 
χονδρική πώληση προϊόντων καπνού. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που δυνατό να 
θεμελιώσουν τη σχέση οικονομικής εξάρτησης διαπιστώνεται ότι ούτε τα χρόνια συνεργασίας, ούτε οι επενδύσεις που 
ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε η Οιονόφιλος αλλά ούτε και το ποσοστό του κύκλου εργασιών έκαστης καταγγελλόμενης 
εταιρείας είναι παράγοντες ικανοί, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, να οδηγήσουν σε θεμελίωση της σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης της καταγγέλλουσας εταιρείας με κάποια εκ των καταγγελλομένων επιχειρήσεων.  

Η Επιτροπή σημειώνει παράλληλα ότι για την θεμελίωση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που καταγράφονται πιο πάνω. Αφ’ ής στιγμής η 
πρώτη προϋπόθεση δεν πληρείται, η εξέταση των υπολοίπων προϋποθέσεων στοιχειοθέτησης του άρθρου 6(2) του 
Νόμου, ήτοι η ανυπαρξία ισοδύναμων εναλλακτικών λύσεων και η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης, παρέλκει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) 
του Νόμου. 

7. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, σε συνάρτηση με τις γραπτές θέσεις της εταιρείας 
Οιονόφιλος, ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου από μέρους των 
καταγγελλόμενων εταιρειών. Υπό το φως της πιο πάνω κατάληξης, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι παρέλκει η εξέταση 
των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.  

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Πρόεδρος Επιτροπής της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 

 
128 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 18743/1992 
129 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 2711/2009, σκέψη 6 (επικύρωσε μερικώς την 144/II/2000 Καρέλια I. 24 Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 159/ΙΙ/2000 Luxottica II, $ V.3.α (επικυρωμένη από Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 1232/2001. 
130 Απόφαση ΕΠΑ 42/2012 «Καταγγελία της εταιρείας Alpha Electric House Ltd εναντίον της εταιρείας Fissler GhbH». 
131 ΕπΑντ 11/1995, Σαµαρόπουλου. 
132 ΕπΑντ 35/ΙΙ/1999, Παπαϊωάννου. 
133 ΕπΑντ 24/1996, ΖΟΥΖΟΥ. 
134 ΕπΑντ 38/ΙΙ/1999, Reemtsma (ΑσφΜ), §§ Ι και V. 
135 ΕπΑντ 150/ΙΙ/2000, Μαράντη, § IV (επικυρωµένη από ∆ιοικΕφΑθ 1430/2002). 


