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Καταγγελία της εταιρείας Παν Λέων Insurance Agents & Consultants ltd εναντίον της 

Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ. 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 29 Σεπτεμβρίου 2020 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η καταγγελία ημερομηνίας 22/11/2018 που 

υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής στις 28/11/2018, από την Παν Λέων Insurance Agents & 

Consultants Ltd (στο εξής η «Παν Λέων») εναντίον της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία 

Λτδ (εφεξής: η «Ελληνική Τράπεζα») αναφορικά με τις  παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του 

Νόμου, λόγω της πρακτικής που καταγγέλλεται ότι εφαρμόζει η Ελληνική Τράπεζα κατά την 

παροχή χρηματοδότησης και ειδικότερα, κατά τη σύναψη συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

με πελάτες της για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος, βάσει της οποίας όρος της 

χρηματοδότησης είναι, κατ’ ισχυρισμό, η παράλληλη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου με τη 

θυγατρική της εταιρεία Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ.  

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 19/12/2018, αφού εξέτασε την καταγγελία με 

ημερομηνία 22/11/2018, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, 

ομόφωνα αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας 

αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία, και υποβολή 

σχετικού σημειώματος.   
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Στις 19/6/2020, η Υπηρεσία υπέβαλε σημείωμα στην Επιτροπή με τα αποτελέσματα της 

προκαταρκτικής της έρευνας. 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25/6/2020 αξιολόγησε και 

συνεκτίμησε τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και ομόφωνα 

κατέληξε σε προκαταρκτικά συμπεράσματα, τα οποία κοινοποιήθηκαν προς την καταγγέλλουσα 

εταιρεία με επιστολή στις 06/08/2020. Η καταγγέλλουσα δεν έχει προσκομίσει τις απόψεις ή / και 

θέσεις της εντός της ταχθείσας προθεσμίας των είκοσι μία ημερών. 

3. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

3.1 Καταγγέλλουσα - PAN LEON INSURANCE AGENTS & CONSULTANTS LIMITED 

H Παν Λέων είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που συστάθηκε στις 28/11/1995. Η εν 

λόγω εταιρεία διεξάγει τις εργασίες των ασφαλιστικών αντιπροσώπων όλων των κλάσεων και 

τύπων ασφαλειών και ενεργεί ως ασφαλιστικός σύμβουλος. H Παν Λέων ενεργεί ως 

αντιπρόσωπος οποιασδήποτε λέσχης ασφαλιστικής εταιρείας ή συνδέσμου, ή οποιουδήποτε 

προσωπικού αντασφαλιστή σε σχέση με την ασφάλεια ή αντασφάλεια αυτού, αναλαμβάνει 

διευθετήσεις όλων των κλάσεων ασφαλειών συμπεριλαμβανομένων ομαδικών, ζωής και 

συντάξεων καθώς και οποιαδήποτε συμβόλαια για τους ανωτέρω σκοπούς με οποιαδήποτε 

εταιρεία, λέσχη, σύνδεσμο ή αντασφαλιστή. 1 

3.2 Καταγγελλομένη - Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

Η Ελληνική Τράπεζα είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, οι οποίες είναι 

εισηγμένες για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η εν λόγω εταιρεία 

συστάθηκε στις 29/5/1974 και είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα δυνάμει των περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997-2000. Η εν λόγω εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του 

Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας. 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ 

Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ (εφεξής η «Παγκυπριακή Ασφαλιστική») είναι εταιρεία με 

μακρόχρονη παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα. Στην Κύπρο εγγράφηκε το 1992 και από το 1994 

διεξάγει εργασίες αποκλειστικά στους κλάδους ασφαλειών γενικής φύσης. Από το 1999 είναι 

μέλος του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας. 

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

Αντικείμενο της παρούσας καταγγελίας είναι οι παραβάσεις των άρθρων 3 και 6 του Νόμου, λόγω 

της πρακτικής που καταγγέλλεται ότι εφαρμόζει η Ελληνική Τράπεζα κατά την παροχή 

χρηματοδότησης και ειδικότερα, κατά τη σύναψη συμβολαίων χρηματοδοτικής μίσθωσης με 

 
1 Σύμφωνα με το καταστατικό και ιδρυτικό έγγραφο της εν λόγω εταιρείας.  
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πελάτες της, για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος, βάσει της οποίας όρος της 

χρηματοδότησης είναι, κατ’ ισχυρισμό, η παράλληλη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου με τη 

θυγατρική της εταιρεία Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ.  

Η ΠΑΝ ΛΕΩΝ ανέφερε συγκεκριμένα στην καταγγελία της ότι, στις 21/11/2018 πελάτης της 

προχώρησε σε ακύρωση του ασφαλιστικού του συμβολαίου κατόπιν υπόδειξης προς αυτόν από 

την Ελληνική Τράπεζα πως όρος της παροχής χρηματοδότησης ήταν η ασφάλιση του με την 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική. 

5. ΟΥΣΙΩΔΗΣ  ΧΡΟΝΟΣ 

Ο ουσιώδης χρόνος της υπόθεσης αφορά το 2018, έτος κατά το οποίο ο πελάτης της ΠΑΝ ΛΕΩΝ 

προχώρησε σε ακύρωση του ασφαλιστικού του συμβολαίου.  

Στα πλαίσια αξιολόγησης της δεσπόζουσας θέσης, για σκοπούς σύγκρισης έγινε συλλογή 

στοιχείων που αφορούσαν και τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, καθώς και των τριών πρώτων 

μηνών του έτους 2019, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η αλλαγή στη δομή της αγοράς ως 

αποτέλεσμα της διάλυσης της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤΔ (εφεξής «ΣΚΤ»), 

μέρος της οποίας αποκτήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα. 

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

6.1 Σχετική Αγορά Προϊόντων 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της 

σχετικής αγοράς για σκοπούς του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού (97/C 372/03): 

«Η σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών 

που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, 

λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της σκοπούμενης χρήσης τους».2  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ίδια ανακοίνωσή της, αναφορικά με τον καθορισμό της σχετικής 

αγοράς σημειώνει ότι:  

«Με τον ορισμό της αγοράς προσδιορίζονται τα όρια εντός των οποίων ασκείται ο ανταγωνισμός 

μεταξύ επιχειρήσεων. Βασικός στόχος του είναι ο συστηματικός εντοπισμός των περιορισμών τους 

οποίους υφίσταται ο ανταγωνισμός στον οποίο υπόκεινται οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Ο 

ορισμός μιας αγοράς, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα όσο και τη γεωγραφική διάστασή της, έχει ως 

στόχο τον προσδιορισμό των πραγματικών ανταγωνιστών, οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν 

 
2 Βλέπε Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού 
δικαίου ανταγωνισμού 97/C 372/03. 
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τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και να τις εμποδίσουν να ενεργούν ανεξάρτητα 

από τις πιέσεις που επιβάλλει ο πραγματικός ανταγωνισμός».3 

Συνεπώς, όπως προκύπτει από την ως άνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά 

του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που είναι δυνατό να 

εναλλάσσονται, ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των αντικειμενικών 

τους χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται. 

Εξάλλου, η χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας από τον τελικό χρήστη είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και διαφορετικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες δύνανται να χρησιμοποιούνται από τον τελικό καταναλωτή για τον ίδιο 

σκοπό. Σε τέτοια περίπτωση τα διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στην 

ίδια σχετική αγορά. 

Επιπρόσθετα, η διαφορά στην τιμή μεταξύ διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν τα 

κατατάσσει αυτόματα σε διαφορετική αγορά, κυρίως εάν η αντίδραση των τελικών χρηστών σε 

περίπτωση αύξησης της τιμής είναι να τα θεωρήσουν ως υποκατάστατα. Παράλληλα, κατά την 

εξέταση της πιθανότητας υποκατάστασής τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πιθανό 

κόστος (ή άλλα εμπόδια) μεταστροφής σε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο εάν είναι σημαντικό 

δύναται να εμποδίζει τη θεώρηση του εναλλακτικού προϊόντος ή υπηρεσίας ως υποκατάστατων.4 

6.1.1 Σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας 1: 

Όπως έχει νομολογιακά καθιερωθεί σε σειρά αποφάσεων τόσο της Επιτροπής (αποφάσεις 

13/20125, 69/20106, 75/20107, 77/20108 και 51/20119 και απόφαση ημερομηνίας 22/6/2004 που 

αφορούσε την «Αυτεπάγγελτη έρευνα για πιθανή ομοιομορφία στις χρεώσεις των εμπορικών 

τραπεζών»10), όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών μπορεί να 

διαχωριστεί σε τρεις τομείς: (α) τη λιανική τραπεζική (retail banking) (ιδιωτών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων), (β) την επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking) (μεγάλων επιχειρήσεων, 

οργανισμών και κυβερνήσεων) και (γ) τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (financial services)11. 

Σημειώνεται ότι καθεμία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες μπορεί να διακριθεί περαιτέρω, με 

 
3 Ibid. 
4 Βλέπε την Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 322/81, Michellin κατά της Επιτροπής, Συλλογή Νομολογίας 
Δικαστηρίου 1983, σελ. 3461, την Απόφαση Δικαστηρίου στην υπόθεση C-62/86, Akzo κατά της Επιτροπής, Συλλογή 
Νομολογίας του Δικαστηρίου 1991, σελ. Ι-3359 και την Απόφαση Δικαστηρίου στην υπόθεση C-333/94 TetraPak κατά 
της Επιτροπής, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1996, σελ. Ι-5951.  
5 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με συγχώνευση της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Ταμασσού και της 
Περιφερειακής Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Μαχαιρά. 
6 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της  Νέας Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγλαντζιάς και της Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Παλλουριώτισσας. 
7 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Δυτικής Λευκωσίας και της Νέας Συνεργατικής 
Πιστωτικής Εταιρείας Αστρομερίτη. 
8 Κοινοποίηση συγκέντρωσης του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ, της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας 
Γερμασόγειας και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Πολεμιδιών. 
9 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ και 
Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως. 
10 Βλ. Αυτεπάγγελτη έρευνα για πιθανή ομοιομορφία στις χρεώσεις των εμπορικών τραπεζών (αρ. φακ: 11.17.01.36). 
11 Case No.M.342 – Fortis/CGER (15/1/93), Case No.M.873 - Bank Austria/Credit Anstalt (11/3/97), www.oft.gov.uk. 
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βάση την υποκαταστασιμότητα των επιμέρους τραπεζικών και εν γένει χρηματοπιστωτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών από πλευράς προσφοράς και ζήτησης. 

Συγκεκριμένα, ο τομέας της λιανικής τραπεζικής αφορά την προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών σε 

νοικοκυριά και περιλαμβάνει προϊόντα όπως καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, 

πιστωτικές κάρτες, χρηματοδοτήσεις.  Ο τομέας της επιχειρηματικής τραπεζικής αφορά την 

παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες και περιλαμβάνει προϊόντα όπως 

καταθέσεις, τρεχούμενους λογαριασμούς, δάνεια, διεθνείς συναλλαγές, πιστώσεις εξαγωγών και 

εισαγωγών, χρηματοδοτήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με αναδιάρθρωση 

επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις και εξαγορές12. Τέλος, ο τομέας των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών περιλαμβάνει εμπορία μετοχών, χρεογράφων, παραγώγων και συναλλάγματος, 

συμβουλές για δημοσιοποιήσεις εταιρειών, αναδοχές, διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαία 

κεφάλαια13. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η καταγγελία σχετίζεται με την παροχή χρηματοδοτικής μίσθωσης 

από την Ελληνική Τράπεζα για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος. Σύμφωνα με την Ελληνική 

Τράπεζα, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) είναι μορφή χρηματοδότησης η οποία καλύπτεται 

από τον Περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Νόμο (2016). Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια 

σύμβαση μεταξύ του εκμισθωτή (της εταιρείας που προσφέρει χρηματοδοτική μίσθωση) και του 

μισθωτή (της βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματία ή του ιδιώτη) για τη μίσθωση συγκεκριμένου 

κινητού εξοπλισμού ή οχήματος ή ακινήτου (μίσθιο) επιλεγμένο από το μισθωτή. Ο εκμισθωτής 

διατηρεί την κυριότητα του μισθίου σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο μισθωτής έχει την κατοχή 

και χρήση του μισθίου έναντι πληρωμής καθορισμένων τακτών πληρωμών για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Η μέγιστη διάρκεια χρηματοδοτικών μισθώσεων της Ελληνικής Τράπεζας είναι 

7 χρόνια. Στο τέλος της μίσθωσης, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αγοράσει το μίσθιο από τον 

εκμισθωτή έναντι τιμήματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση.  

Η κάθε χρηματοδοτική μίσθωση αφορά ένα μίσθιο. Συνεπώς, αν η σχετική χρηματοδοτική 

μίσθωση γίνεται με σκοπό τη χρηματοδότηση αγοράς ενός οχήματος, το προϊόν της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης θα χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό και δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό14.  

Στην απόφαση συγκέντρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.8553 (BANCO SANTANDER / 

BANCO POPULAR GROUP), σημειώθηκε ότι: «In previous decisions the Commission has 

considered the following relevant markets in the banking sector: (i) retail banking, (ii) corporate 

banking (iii) investment banking (iv) leasing, (v) factoring (vi) payment cards, (vii) financial market 

 
12 Case No. COMP/M.1910 – Mertanordbanken/Unidanmark, (10/4/2000). 
13 Case No.M.1029 – Merita/Nordbanken, (10/12/1997). Case No Comp/M.1764 –Skandinaviska Enskilda Banken 
/BFG Bank.  
14 Βλ. απαντήσεις Ελληνικής Τράπεζας ημερομηνίας 25/10/2019. 
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services, (viii) asset management15 […] Leasing comprises the leasing of all kinds of assets such 

as industrial machines, computers, real estate or vehicles. In previous cases, the Commission 

distinguished between two types of leasing (a) operational leasing and (ii) financial leasing16». 

Σύμφωνα με την απόφαση 553/VII/2012 της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, «Το κύριο 

πλεονέκτηµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σε σχέση µε το απλό τραπεζικό δάνειο, συνίσταται 

στο µειωµένο κίνδυνο κακής χρήσης της πίστωσης: αντί ο πιστωτής να καταβάλλει χρήµατα, τα 

οποία µπορεί να σπαταληθούν από τον δανειολήπτη σε σκοπούς άσχετους µε την επιχείρηση, 

διακινδυνεύοντας έτσι την επιβίωση και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης, µέσω της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο πιστωτής αγοράζει ο ίδιος τον εξοπλισµό και είναι εξασφαλισµένος 

ότι το δάνειο επενδύεται στην επιχείρηση µε τρόπο παραγωγικό».  

Συνεπώς, από τη νομολογία καθίσταται σαφές ότι η αγορά των χρηματοδοτικών μισθώσεων 

αποτελεί διακριτή σχετική αγορά17. Σημειώνεται εν προκειμένω ότι από πλευράς υποκατάστασης 

ζήτησης, η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, ακινήτων και οχημάτων αποτελούν διακριτές 

υπο-αγορές εντός της ευρύτερης αγοράς χρηματοδοτικής μίσθωσης. Όπως επισήμανε και η 

Ελληνική Τράπεζα, η χρηματοδοτική μίσθωση προσφέρεται αναφορικά με κινητή ιδιοκτησία όπως 

π.χ. αυτοκίνητα, φορτηγά, μοτοσικλέτες, έπιπλα, μηχανήματα, εξοπλισμό (π.χ ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές), και κάθε μίσθωση αφορά ένα σχετικό μίσθιο. Συνεπώς, αν η χρηματοδοτική 

μίσθωση θα χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό.18 

Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της παρούσας καταγγελίας, τη νομολογία και τις θέσεις των 

εμπλεκομένων μερών, η Επιτροπή ορίζει την πρώτη σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας της 

παρούσας υπόθεσης, ως την αγορά παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για 

αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων. 

6.1.2 Σχετική αγορά προϊόντος / υπηρεσίας 2: 

Στην προκειμένη υπόθεση η καταγγελία συνυφαίνεται με την πρακτική που κατ’ ισχυρισμό 

ακολουθεί η Ελληνική Τράπεζα, η οποία, κατά τη σύναψη συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης 

με πελάτες της για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων, φέρεται να θέτει ως όρο της 

χρηματοδότησης τη σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική. 

 
15 Με παραπομπή στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.4844 - Fortis/ABN AMRO Assets; M.5384 - BNP 
Paribas/Fortis; M.3894, Unicredito/HVB M. 5726 - Deutsche Bank/ Sal. Oppenheim. 
16 Με παραπομπή στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.4844 FORTIS/ABN Amro Assets, M.2970 GE/ABB 
Structured Finance, M.3090 Volkswagen/Offset/Crescent/LeasePlan/JV and M.7944 Credit Mutual/GE Capital's 
Factoring and Equipment Financing Businesses in France and Germany. 
17 Βλ. αποφάσεις Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού υπ’ αριθμ. 201 /III/2001, 67/ΙΙ/1999 «ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗ», 89/ΙΙ/1999 
«CONSOLIDATED EUROFINANCE-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»  και 574/VIΙ/2013. βλ. και υπόθεση EE αριθμ.COMP/M.2380-
FöreningsSparbanken/SEB). 
18 Βλ. απαντήσεις Ελληνικής Τράπεζας ημερομηνίας 25/10/2019. 
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Σε ότι αφορά την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, η Επιτροπή επισημαίνει πως, σύμφωνα µε 

προηγούμενες αποφάσεις της19, καθώς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής20, η ευρύτερη 

αγορά της παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών διακρίνεται περαιτέρω σε επιµέρους υπο-αγορές, 

ήτοι: (α) ασφαλίσεις ζωής (β) ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου και (γ) αντασφάλιση. Έχει 

παρατηρηθεί ότι, από την πλευρά της ζήτησης, οι ασφαλίσεις ζωής και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες 

γενικού κλάδου µπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε πολλές επιµέρους αγορές προϊόντων, 

δεδοµένου ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτονται21. Αναφορικά µε την 

αντασφάλιση, σε υπόθεση της22 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι: «Reinsurance constitutes a 

separate market because of its purpose of spreading risks between insurers». Όσον αφορά την 

ασφάλιση ζωής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή23 σε προηγούµενες αποφάσεις της εξέτασε τις 

ακόλουθες διακρίσεις: ατοµική ασφάλιση ζωής, οµαδική ασφάλιση ζωής και συµβάσεις 

ασφάλισης και επενδύσεων, ή, εναλλακτικά, ατοµική προστασία, οµαδική προστασία, ατοµικές 

συντάξεις, οµαδικές συντάξεις, αποταµιεύσεις και επενδύσεις. 

Σε σχέση µε τις ασφαλιστικές υπηρεσίες γενικού κλάδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη, µεταξύ 

άλλων, στις ακόλουθες διακρίσεις: ασφάλιση αυτοκινήτων, πυρκαγιάς, µεταφορών, υγείας, 

περιουσιακών στοιχείων, γενικής αστικής ευθύνης, ατυχηµάτων, επίλυσης διαφορών, εργατικών 

ατυχηµάτων και πιστώσεων24. Ωστόσο, διαπιστώσεις όσον αφορά την προσφορά θα µπορούσαν 

να οδηγήσουν σε ευρύτερες αγορές προϊόντων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης αναλύσει τη διανοµή των ασφαλιστικών προϊόντων και 

επιβεβαίωσε ότι η σχετική αγορά για τη διανοµή προϊόντων ασφάλισης ζωής και γενικού κλάδου 

περιλαµβάνει όλα τα εξωτερικά κυκλώµατα διανοµής (δηλαδή τρίτους ή µη ιδιοκτήτες), όπως 

µεσίτες ασφαλειών, πράκτορες και άλλους ενδιάµεσους φορείς25. Σηµειώνεται, παρόλα αυτά, ότι 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει26 ότι από την πλευρά της ζήτησης, τόσο οι ασφάλειες 

ζωής όσο και οι ασφάλειες γενικού κλάδου µπορούν να διαιρεθούν σε τόσες αγορές προϊόντων 

όσα είναι τα διαφορετικά είδη κινδύνων που καλύπτουν, αφού τα χαρακτηριστικά τους, οι σκοποί 

και τα ασφάλιστρα είναι ευδιάκριτα και δεν υπάρχει καµία εναλλαξιµότητα για τους καταναλωτές 

µεταξύ των διαφορετικών κινδύνων που ασφαλίζονται. 

H Επιτροπή σε απόφαση της έκρινε περαιτέρω ότι οι ασφάλειες για τα μηχανοκίνητα οχήματα 

αφορούν τον τομέα των non-life insurance (γενικού κλάδου) και ότι αυτές δύνανται να 

διαχωριστούν περαιτέρω σε ασφάλειες για οχήματα επιβατικά ιδιωτικής χρήσεως και σε 

 
19 Βλ. Κοινοποίηση συγκέντρωσης της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ και 
της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ∆ΑΛΙΟΥ αριθµός 15/2011. 
20 Υπόθεση COMP:M.4284, AXA/Winterhur· υπόθεση COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS. 
21 Υπόθεση COMP/M.5075 Vienna Insurance Group/EBV. 
22 Υπόθεση COMP IV/ M.1627 CU ITALIA /BANCA DELLE MARCHE / JV. 
23 Υπόθεση COMP/4047 Aviva/Ark life· υπόθεση COMP/M.4284 Axa/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4701 
Generali/PPF Insurance Business. 
24 Υπόθεση COMP/M.4284, Axa/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, Υπόθεση 
COMP/M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV. 
25 Υπόθεση COMP/M.4284 AXA/Winterthur· υπόθεση COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets. 
26 Υπόθεση COMP/M.2676 Sampo / Varma / IF Holding / JV. 
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ασφάλειες οχημάτων δημοσίας χρήσεως, λόγω του αυξημένου ασφαλιστικού κινδύνου που 

δύναται να επέλθει και της διαφορετικής χρήσης27. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική προσφέρει ασφάλειες γενικού κλάδου 

παρέχοντας, μεταξύ άλλων, προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου. Για τους σκοπούς της παρούσας 

υπόθεσης, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της καταγγελίας, ορίζει ως δεύτερη 

σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσίας την αγορά παροχής υπηρεσιών ασφάλισης γενικού κλάδου 

και ειδικότερα, την ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων. 

6.2 Σχετική Γεωγραφική Αγορά  

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της 

σχετικής αγοράς για σκοπούς του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού (97/C 372/03),  

«η 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». 

6.2.1 Σχετική γεωγραφική αγορά 1: 

Στην προκειμένη περίπτωση, η Ελληνική Τράπεζα δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της μέσω των 

καταστημάτων της. Ως εκ τούτου, οι όροι του ανταγωνισμού είναι ομοιογενείς σε όλη την 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη σειρά παραγόντων, όπως είναι η φορολογία, η γλώσσα, τα έξοδα 

συναλλαγών και κυρίως, το γεγονός ότι τα υποκαταστήματα εξακολουθούν να διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της πελατειακής σχέσης και στην παροχή συμβουλών στους 

καταναλωτές σε όλη την Κύπρο, προκύπτει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά έχει εθνική 

διάσταση.  

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, στην υπό εξέταση περίπτωση, η σχετική 

γεωγραφική αγορά της παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για αγορά 

μηχανοκίνητων οχημάτων είναι εθνική και καλύπτει το σύνολο της κυπριακής επικράτειας. 

6.2.2 Σχετική γεωγραφική αγορά 2: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε υποθέσεις της, όρισε τη γεωγραφική αγορά για ασφάλειες ζωής και 

γενικού κλάδου ως εθνική28. 

 
27 Απόφαση ΕΠΑ 26/2013 - Καταγγελία του κ. Γρηγόρη Θαλασσινού εναντίον της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών και των 
ασφαλιστικών εταιρειών Royal Crown Insurance Co Ltd, Παγκυπριακή Ασφαλιστική, Κόσμος Ασφαλιστική και Lumen 
Insurance., ημερ. 4/4/2013 
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Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, σημειώνει πως σε υπόθεση που αφορούσε καταγγελία εναντίον της 

Κοινοπραξίας Ασφαλιστών και των ασφαλιστικών εταιρειών Royal Crown Insurance Co Ltd, 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική, Κόσμος Ασφαλιστική και Lumen Insurance29, αφού έλαβε υπόψη της 

το γεγονός ότι το δίκτυο, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των καταγγελλόμενων εταιρειών και 

της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης προς ιδιωτικά οχήματα πραγματοποιείται σε όλη την 

ελεύθερη Κύπρο και ότι τα εμπλεκόμενα μέρη και οι ανταγωνιστές αυτών ασφαλιστικές εταιρείες 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού, θεώρησε ότι η 

γεωγραφική αγορά καλύπτει όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Όσον αφορά τη σχετική αγορά παροχής ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων, η γεωγραφική αγορά 

καταλαμβάνει ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, καθότι οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, για σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, 

ορίζει ως δεύτερη γεωγραφική αγορά την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

7. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

7.1 Έννομο Συμφέρον 

Ο Νόμος, δυνάμει του άρθρου 35, απαιτεί την ύπαρξη έννομου συμφέροντος για τη 

νομιμοποίηση προσώπου να προβεί σε καταγγελία. Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο ορίζει ότι: 

«(1)Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή  6 του παρόντος Νόμου και/ή 

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

έννομο προς τούτο συμφέρον. 

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

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

πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της 

παράβασης.» 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ΠΑΝ ΛΕΩΝ διαθέτει το απαιτούμενο εκ του Νόμου έννομο συμφέρον 

για να προβεί στην υποβολή της καταγγελίας, δεδομένου ότι, λόγω της καταγγελλόμενης 

πρακτικής που κατ’ ισχυρισμό ακολουθεί η Ελληνική Τράπεζα, δυνατό να απωλέσει πελάτες και 

κατά συνέπεια, να υποστεί οικονομική ζημία ή/και να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό 

θέση. 

7.2 «Επιχείρηση» 

 
28 Υπόθεση COMP/M.4284 - Axa/Winterthur, 28/8/2006. Υπόθεση COMP/M.5925 - Metlife/Alico/Delam, 24/08/2010. 
29 Απόφαση ΕΠΑ 26/2013 - Καταγγελία του κ. Γρηγόρη Θαλασσινού εναντίον της Κοινοπραξίας Ασφαλιστών και των 
ασφαλιστικών εταιρειών Royal Crown Insurance Co Ltd, Παγκυπριακή Ασφαλιστική, Κόσμος Ασφαλιστική και Lumen 
Insurance, ημερ. 4/4/2013. 
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Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα 

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

Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η 

έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί 

οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και 

τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται.30  Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος 

«οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει 

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

νομικό καθεστώς που τη διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής της, και η οικονομική 

δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε 

δεδομένη αγορά.31.  

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι η Ελληνική Τράπεζα αποτελεί επιχείρηση για σκοπούς 

εφαρμογής του Νόμου, καθώς ασκεί οικονομικής και εμπορικής φύσεως δραστηριότητες 

παρέχοντας μεγάλο εύρος τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες της, έναντι αμοιβής. 

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  

7.3 Κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, «τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, 

απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων 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. 

(β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

ή των επενδύσεων. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας.  

(δ)  στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.  

(ε)  στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των 

αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα 

 
30 Βλέπε Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. 
Compact, [1984] ECR 2999. 
31 Ibid. 
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με τις κρατούσες εμπορικές συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών 

αυτών. 

Προϋποθέσεις, εποµένως, εφαρµογής της ως άνω διάταξης είναι: i) Η ύπαρξη συµφωνίας ή 

εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή απόφασης ένωσης 

επιχειρήσεων, ii) αντικείµενο ή αποτέλεσµα της ανωτέρω συµφωνίας, εναρµονισµένης πρακτικής 

ή απόφασης να είναι ο περιορισµός, η παρακώλυση ή η νόθευση του ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η ΠΑΝ ΛΕΩΝ, σε απάντηση ερωτήματος που της είχε τεθεί κατά την 

προκαταρκτική έρευνα, αν και κατά πόσο η καταγγελία της αφορά συμφωνία μεταξύ 

επιχειρήσεων, εναρμονισμένη πρακτική ή απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, ανέφερε σε επιστολή 

της ημερομηνίας 8/4/2019, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρά ταύτα, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η 

καταγγελία αφορούσε κατ’ ισχυρισμό παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου. 

Ακολούθως, η καταγγέλλουσα, με νέα επιστολή της ημερομηνίας 16/4/2019, ισχυρίστηκε ότι 

πελάτης της αιτήθηκε χρηματοδότηση για αγορά αυτοκινήτου από την Ελληνική Τράπεζα και, 

προκειμένου να του παρέχουν τη χρηματοδότηση, του επέβαλαν να κάνει ασφάλεια με την 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική, με την αιτιολογία ότι ο όρος αυτός είναι στη συμφωνία 

χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και του πελάτη της ΠΑΝ ΛΕΩΝ.  

Παρά ταύτα, παρατηρείται ότι ο σχετικός όρος της συμφωνίας προβλέπει τα εξής: «Υποχρεώσεις 

Μισθωτή […] (η) Ασφάλεια: κατά τη διάρκεια της συμφωνίας αυτής και χωρίς επηρεασμό 

οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του προς τους ιδιοκτήτες, να ασφαλίσει με ασφαλιστική εταιρεία 

αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες και να διατηρεί τα Αγαθά στην πλήρη αξία και έναντι όλων των 

κινδύνων και να μην προβαίνει χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών σε 

οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της ασφάλισης» 

Βάσει της διατύπωσης του άρθρου 3 του Νόμου απαιτείται η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ 

επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, είναι εκτός πεδίου ελέγχου του δικαίου του ανταγωνισμού οι 

συμφωνίες και συμβάσεις που συνάπτουν οι επιχειρήσεις με καταναλωτές32. Έτσι, η συμφωνία 

που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Ελληνική Τράπεζα και τον πελάτη της ΠΑΝ ΛΕΩΝ και που 

εμπεριέχει τον πιο πάνω όρο, δεν δύναται να εξεταστεί, καθώς πρόκειται για συμφωνία ανάμεσα 

σε επιχείρηση και ένα φυσικό πρόσωπο – καταναλωτή, που δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 

ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για σκοπούς υπαγωγής του στην έννοια της επιχείρησης, 

όπως επιτάσσει το άρθρο 3 του Νόμου.  

Με αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή προχώρησε να εξετάσει αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη 

συμφωνία σχετιζόμενη με το αντικείμενο της καταγγελίας, και για το σκοπό αυτό προέβηκε σε 

 
32 Βλ. σύγγραμμα Vertical Agreements in EU Competition Law By Frank Wijckmans & Filip Tuytschaever, 2nd edition 
sel. 162 παρ. 2.115.  
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αξιολόγηση της καταγγελλόμενης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της 

Παγκυπριακής Ασφαλιστικής.  

Σημειώνεται ότι και οι δύο αυτές εταιρείες αποτελούν επιχειρήσεις, ενδεχομένως ικανές να 

υπαχθούν στο άρθρο 3 του Νόμου και σχετιζόμενες με το αντικείμενο της καταγγελίας, αφού η 

καταγγέλλουσα επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η Ελληνική Τράπεζα, κατά τη σύναψη δανείων 

για αγορά μηχανοκίνητου οχήματος με καταναλωτές - πελάτες της, αναγκάζει αυτούς να 

συνάπτουν ταυτόχρονα και ασφάλεια με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική,  εταιρεία που ανήκει 

στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά την προκαταρκτική έρευνα της υπόθεσης, η Ελληνική Τράπεζα 

υπέδειξε τα έγγραφα που δίνουν οι λειτουργοί χορήγησης δανείων πριν την κατάρτιση 

συμφωνίας χρηματοδότησης και τα οποία περιλαμβάνουν: (α) τυποποιημένες Ευρωπαϊκές 

πληροφορίες καταναλωτικής πίστης, (β) Προσυμβατικές πληροφορίες προς καταναλωτές 

αναφορικά με δάνεια, (γ) γενικούς προσυμβατικούς όρους, (δ) εξατομικευμένους 

προσυμβατικούς όρους και (ε) δήλωση αιτητών για επιβεβαίωση ότι οι πελάτες έχουν μελετήσει 

τις προσυμβατικές και άλλες πληροφορίες και όρους μέσω των τυποποιημένων δειγμάτων 

συμβολαίων. Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε ρήτρα στα εν λόγω 

έγγραφα που να δηλώνει πως όρος της χρηματοδότησης είναι η σύναψη ασφαλιστικού 

συμβολαίου με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική.  

Επιπρόσθετα, ούτε και στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης – ενοικιαγοράς της Ελληνικής 

Τράπεζας έχει εντοπιστεί πρόνοια που να ορίζει πως όρος της χρηματοδότησης είναι η συμφωνία 

με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική. Αντίθετα, στην εν λόγω σύμβαση προνοείται ότι: 

«Υποχρεώσεις Μισθωτή […] (η) Ασφάλεια: κατά τη διάρκεια της συμφωνίας αυτής και χωρίς 

επηρεασμό οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του προς τους ιδιοκτήτες, να ασφαλίσει με ασφαλιστική 

εταιρεία αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες και να διατηρεί τα Αγαθά στην πλήρη αξία και έναντι όλων 

των κινδύνων και να μην προβαίνει χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών σε 

οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της ασφάλισης». 

Αναφορικά με τον πιο πάνω όρο, η Ελληνική Τράπεζα διευκρίνισε σε επιστολή της ημερομηνίας 

25/10/19, ότι θεωρεί αποδεκτές τις ασφαλιστικές εταιρείες που εποπτεύονται από την Υπηρεσία 

Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στην Κύπρο. 

Εν πάση περιπτώσει, η οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων Ελληνική Τράπεζα 

και Παγκυπριακή Ασφαλιστική δεν δύναται να εξεταστεί υπό το πρίσμα του Νόμου καθότι και οι 

δύο ανήκουν στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας και υπέχουν σχέση μητρικής – θυγατρικής 

εταιρείας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομολογία, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3 του Νόμου, ο 

τυπικός διαχωρισμός μεταξύ δύο εταιριών, απόρροια της διακεκριμένης νομικής προσωπικότητας 
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τους, δεν είναι αποφασιστικής σημασίας στοιχείο, ενώ εκείνο που προέχει είναι το ενιαίο ή μη της 

συμπεριφοράς τους στην αγορά. Επομένως, μπορεί να καθίσταται αναγκαίος ο προσδιορισμός 

του αν δύο εταιρίες με διακεκριμένες νομικές προσωπικότητες αποτελούν ή ανήκουν σε μία και 

την αυτή επιχείρηση ή οικονομική ενότητα συμπεριφερόμενη κατά τρόπο ενιαίο στην αγορά33. 

Επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, προκύπτει ότι το άρθρο 3 του 

Νόμου αφορά μόνο τις σχέσεις μεταξύ οικονομικών μονάδων ικανών να ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους, αποκλειομένων των συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων που 

ανήκουν στον ίδιο όμιλο και αποτελούν μία οικονομική μονάδα34.  

Όσον αφορά την αντιμετώπιση των συμφωνιών που συνάπτονται στο πλαίσιο ομίλου εταιριών, 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κρίνει σε απόφαση του ότι, «όταν η θυγατρική εταιρία δεν 

απολαύει πραγματικής αυτονομίας προσδιορισμού της γραμμής ενεργείας της στην αγορά, οι 

απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 85, παράγραφος 1, μπορούν να λογισθούν ως 

ανεφάρμοστες στις σχέσεις μεταξύ αυτής και της μητρικής εταιρίας με την οποία αποτελεί 

οικονομική μονάδα»35.  

Ομοίως, και στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αρ. 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen 

κ.λπ.36, έχει κριθεί ότι «το άρθρο 85 δεν έχει εφαρμογή όταν η εν λόγω εναρμονισμένη πρακτική 

αφορά επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ως μητρική και θυγατρική εταιρία, και οι επι-

χειρήσεις αυτές αποτελούν μία οικονομική μονάδα, εντός της οποίας η θυγατρική δεν διαθέτει 

πραγματική αυτονομία κατά τη χάραξη της πολιτικής της στην αγορά», προσθέτοντας ότι, 

«ωστόσο, η δράση μιας τέτοιας μονάδας στην αγορά μπορεί να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 86».  

Επίσης, στην υπόθεση ΑΚΖΟ το Ευρωπαϊκό δικαστήριο σημείωσε ότι37: «Υπό τις συνθήκες 

αυτές, αρκεί να αποδείξει η Επιτροπή ότι η μητρική εταιρία κατέχει το σύνολο του κεφαλαίου μιας 

θυγατρικής προκειμένου να συναχθεί ότι η μητρική ασκεί αποφασιστική επιρροή επί της εμπορικής 

πολιτικής της θυγατρικής». 

Στην προκείμενη περίπτωση, η Ελληνική Τράπεζα είναι η μητρική εταιρεία της Παγκυπριακής 

Ασφαλιστικής Λτδ, κατέχοντας ποσοστό 99,996% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου αυτής.38  

 
33 Βλ. υπόθεση T-325/01,DaimlerChrysler AG κατά Επιτροπής σκ. 85 και βλ., υπό την έννοια αυτή, απόφαση του 
Δικαστηρίου της 14ης Ιουλίου 1972, 48/69, ICI κατά Επιτροπής, Συλλογή 1972-73, σ. 99, σκέψη 140. 
34 Aπόφαση ημερομηνίας 10/3/1992, Τ-68/89, Τ-77/89 και Τ-78/89, SIV κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. II-
1403, σκέψη 357. 
35 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ημερομηνίας 14/7/1972, 48/69, ICI κατά Επιτροπής, Συλλογή 1972-1973, σ. 
99, σκέψη 134. 
36 βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ημερομηνίας 11/4/1989. - Ahmed Saeed Flugreisen Και Silver Line 
Reisebuero GMBH κατα Zentrale Zur Bekaempfung Unlauteren Wettbewerbs E.V.. – Αρ. υπόθεσης 66/86 και  
απόφαση Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/5//1988, Corinne Bodson, 30/87, Συλλογή 1988, σ. 2479. 
37 Βλ. Υπόθεση C-97/08 Akzo Nobel NV and Others v Commission παρ. 62. 
38 Βλ. απαντήσεις ελληνικής Τράπεζας ημερομηνίας 6/5/2019, σημείο 2. 
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Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας στις οποίες τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και τα στοιχεία εσόδων και εξόδων της μητρικής και των 

θυγατρικών της εμφανίζονται ως αν να επρόκειτο για μία ενιαία οντότητα39. Από το ενημερωτικό 

δελτίο που εξέδωσε η Ελληνική Τράπεζα στις 28/1/2019 προκύπτει ότι ο Όμιλος είναι 

εκτεθειμένος σε ασφαλιστικό κίνδυνο μέσω των θυγατρικών του ασφαλιστικών εταιρειών, την 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ (η οποία προσφέρει ασφάλειες γενικής φύσης) και Hellenic Alico 

Life (η οποία προσφέρει ασφάλειες ζωής) 40. Το γεγονός αυτό δεικνύει ακριβώς ότι ο Όμιλος 

ενεργεί ως μια οικονομική ενότητα αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο που δύναται να προκύψει από 

θυγατρικές του επιχειρήσεις, προκύπτει δηλαδή ότι τα κέρδη ή οι ζημίες της Παγκυπριακής 

Ασφαλιστικής επηρεάζουν άμεσα τα κέρδη ή τις ζημίες του Ομίλου. 

Όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα της Ελληνικής Τράπεζας, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική 

βρίσκεται κάτω από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας, πράγμα 

που δεικνύει ότι το εν λόγω Διοικητικό Συμβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε σημαντικά 

ζητήματα στρατηγικής της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής και συνεπώς ασκεί σημαντική επιρροή 

επί της εμπορικής πολιτικής της.  

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την κρατούσα στη νομολογία άποψη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

απόλυτη συμμετοχή της μητρικής επιχείρησης (Ελληνικής Τράπεζας) στο κεφάλαιο της 

θυγατρικής της (Παγκυπριακής Ασφαλιστικής) αποτελεί μαχητό τεκμήριο για την άσκηση 

αποφασιστικής επιρροής της πρώτης επί των δραστηριοτήτων της δεύτερης και κατά συνέπεια 

εκλαμβάνονται ως μια ενιαία οικονομική ενότητα.  

Ως εκ των ανωτέρω, διαφαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί πραγματικός ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτή τη μορφή, καθώς η Ελληνική Τράπεζα και η 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική συναποτελούν μια ενιαία επιχείρηση, καθιστώντας ανεφάρμοστο το 

άρθρο 3 του Νόμου, αφού η σύνδεση των δύο αυτών εταιρειών βασίζεται σε νομικές ή 

πραγματικές σχέσεις που εξασφαλίζουν δυνατότητα ελέγχου μίας εταιρείας επί μίας άλλης, 

οδηγώντας στο εύλογο συμπέρασμα ότι οι συμπεριφορές τους εντάσσονται στο ίδιο 

επιχειρηματικό πλαίσιο. 

Βάσει των πιο πάνω αναλύσεων, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει στα πιο κάτω συμπεράσματα:  

i. Η συμφωνία που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Ελληνική Τράπεζα και τον πελάτη της ΠΑΝ 

ΛΕΩΝ δεν δύναται να εξεταστεί υπό το πρίσμα του Νόμου καθώς πρόκειται για συμφωνία  

(δηλαδή τους όρους παροχής ενός προϊόντος) ανάμεσα σε επιχείρηση και ένα φυσικό 

πρόσωπο – καταναλωτή, που δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα για σκοπούς υπαγωγής του στην έννοια της επιχείρησης, όπως επιτάσσει το 

άρθρο 3 του Νόμου.  

 
39 Βλ.Υπόθεση C-90/09 PGeneral Química SA κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκ. 75. 
40 https://www.cysec.gov.cy/CMSPages/GetFile.aspx?guid=398117b1-0fdd-4bc6-926d-e60389b84dd8.  
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ii. Επιπρόσθετα, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε ρήτρα, τόσο στην εν λόγω συμφωνία όσο 

και στα προσυμφωνητικά έγγραφα που απέστειλε η Ελληνική Τράπεζα, που να δηλώνεται 

πως όρος της χρηματοδότησης είναι η ασφαλιστική κάλυψη από την Παγκυπριακή 

Ασφαλιστική.  

iii. Δεν είναι δυνατό να υπαχθεί στην έννοια της «Συμφωνίας», υπό την έννοια που δίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του Νόμου, συμφωνία μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και 

Παγκυπριακής Ασφαλιστικής, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις, που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, 

διατηρούν σχέση μητρικής – θυγατρικής. 

7.4 Κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6 (1) του Νόμου 

Η εξέταση της παρούσας καταγγελίας διενεργείται υπό το πρίσμα του άρθρου 6 του Νόμου, το 

οποίο, στο εδάφιο (1), προβλέπει τα ακόλουθα: 

«6.-(1) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσότερων 

επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας 

αγοράς ενός προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα –  

(α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό 

τις περιστάσεις όρων συναλλαγής.  

(β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης ή της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς ζημιά 

των καταναλωτών.  

(γ) την εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση. 

(δ) την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλόμενων 

πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, εκ της φύσεως τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές 

συνήθειες, δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών». 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «‘δεσπόζουσα θέση’, αναφορικά με 

επιχείρηση, περιλαμβάνει τη θέση οικονομικής δύναμης που απολαμβάνει η επιχείρηση, που την 

καθιστά ικανή να παρακωλύει τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά 

και της επιτρέπει να ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και τους 

πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους καταναλωτές».  

Γενικό Πλαίσιο 

Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 του Νόμου είναι: α) η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στο 

σύνολο ή μέρος της σχετικής αγοράς και β) η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας 
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θέσης. Επομένως, σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να διερευνηθεί αν και κατά πόσο η Ελληνική 

Τράπεζα κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου δεν απαγορεύουν την κατοχή ή απόκτηση δεσπόζουσας 

θέσης, αλλά την καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής. Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης 

δεν ορίζεται στο Νόμο, παρά μόνο απαριθμούνται ενδεικτικά ορισμένες μορφές κατάχρησης από 

επιχείρηση που κατέχει δεσπόζουσα θέση, οι οποίες απαγορεύονται ρητώς από το Νόμο. 

Σκοπός των εν λόγω διατάξεων είναι αφενός η προστασία του συστήματος της ελεύθερης αγοράς 

και αφετέρου η προστασία της οικονομικής ελευθερίας των τρίτων41. Ειδικότερα, βασικό 

αντικείμενο των κανόνων ανταγωνισμού είναι η προστασία όχι αποκλειστικά των άμεσων 

συμφερόντων των ανταγωνιστών ή των καταναλωτών, αλλά και της δομής της αγοράς, και με τον 

τρόπο αυτό του ίδιου του ανταγωνισμού42. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου δεν στοχεύουν 

μόνο στην πρόληψη πρακτικών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε πελάτες ή καταναλωτές 

κατά άμεσο τρόπο, αλλά και στην πρόληψη πρακτικών που είναι επιζήμιες για αυτούς λόγω των 

επιπτώσεών τους στην ανταγωνιστική διάρθρωση της αγοράς και οι οποίες, βραχυπρόθεσμα, 

μπορεί ακόμη και να εμφανίζονται ότι συνεπάγονται ορισμένα πλεονεκτήματα για αυτούς, 

πρακτικών που εν γένει προκαλούν ζημία σε πελάτες και καταναλωτές επηρεάζοντας αρνητικά 

μια κατάσταση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και θίγοντας τη δομή του πραγματικού 

ανταγωνισμού43.  

Πρακτικές αποκλεισμού που αποσκοπούν στο να εμποδίσουν την πρόσβαση και να 

παρεμποδίσουν, έτσι, τον υφιστάμενο ανταγωνισμό ή την ανάπτυξη νέου ανταγωνισμού, έχουν 

πολλάκις χαρακτηρισθεί ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τις Αρχές Ανταγωνισμού των 

κρατών μελών και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης έχει 

αντικειμενικό χαρακτήρα, καταλαμβάνει δε τη συμπεριφορά δεσπόζουσας επιχείρησης η οποία 

είναι σε θέση να επηρεάσει τη δομή μιας αγοράς όπου, λόγω ακριβώς της ύπαρξης της εν λόγω 

επιχειρήσεως, ο βαθμός του ανταγωνισμού είναι ήδη μειωμένος και η οποία έχει ως συνέπεια την 

παρεμπόδιση της διατήρησης του υφιστάμενου ακόμα στην αγορά επιπέδου ανταγωνισμού ή της 

ανάπτυξής του, με την προσφυγή σε μέσα διαφορετικά εκείνων που διέπουν το φυσιολογικό 

ανταγωνισμό επί των προϊόντων ή υπηρεσιών βάσει των παροχών των επιχειρηματιών.44 

 
41 Βλ. ενδεικτικά ΔΕφΑθ 2116/2004, σκ. 8 και νομολογία στην οποία παραπέμπει και απόφαση ΕΑ 520/VI/2011 
(Tasty). 
42 Βλ. και απόφαση ΔΕΚ της 04.06.2009, υπόθεση C-8/08, T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, Orange 
Nederland NV, Vodafone Libertel ΝV κατά Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, σκ. 38 (βλ. 
και σκ. 39). Ομοίως, η απόφαση ΔΕΚ της 06.10.2009, GlaxoSmithKline Services Unlimited κατά Επιτροπής (C-501/06 
P) και Επιτροπή κατά GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) κ.ά., συνεκδ. υποθ. C-501/06 P, C-513/06 P, 
C515/06 P και C-519/06 P, σκ. 63 επ. 
43 Απόφαση ΔΕΚ της 15.03.2007, υπόθεση C-95/04 P, British Airways plc κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 106 επ., 
απόφαση της 06.03.1974, 6 και 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano και Commercial Solvents κατά Επιτροπής, Συλλ. 
116, σκ. 32, Απόφαση ΕΑ 520/VI/2011 (Tasty). 
44 Βλ. αποφάσεις ΔΕΚ C-85/76 Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής Συλλ. 1979 σελ. 461, σκ. 91, ΔΕΚ C-322/81 
Michelin κατά Επιτροπής Συλλ. 1983 σελ. 3461, σκ. 70, ΔΕΚ C-62/86 AKZO κατά Επιτροπής Συλλ. 1991 σελ. Ι-3359, 
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Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά μίας επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση δύναται να θεωρηθεί 

καταχρηστική ανεξαρτήτως πταίσματος από μέρους της45. 

Παρότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η διαπίστωση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης δεν συνεπάγεται 

καθεαυτή καμία μομφή έναντι της οικείας επιχειρήσεως, η επιχείρηση αυτή εντούτοις, ανεξάρτητα 

από τα αίτια δημιουργίας τέτοιας θέσεως, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη να μη βλάπτει με τη 

συμπεριφορά της την ύπαρξη πραγματικού και ανόθευτου ανταγωνισμού στη σχετική αγορά46. Οι 

διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου δεν απαγορεύουν την κατοχή δεσπόζουσας θέσης ούτε 

αφαιρούν από την επιχείρηση που βρίσκεται στη θέση αυτή το δικαίωμα να διαφυλάσσει τα 

εμπορικά της συμφέροντα, οσάκις αυτά απειλούνται, πλην όμως δεν μπορούν να γίνουν δεκτές 

ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της δεσπόζουσας αυτής θέσεως και στην 

καταχρηστική εκμετάλλευσή της47.  

Δεδομένου ότι η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης είναι αντικειμενική, είναι νοµικά 

αδιάφορο (ως προς τη στοιχειοθέτηση της κατάχρησης) εάν µια επιχείρηση σε δεσπόζουσα θέση 

έχει την πρόθεση να αποθαρρύνει ή να εξασθενήσει τους ανταγωνιστές της48. Ειδικότερα, επί του 

αποκλεισμού ανταγωνιστών από την αγορά γίνεται δεκτό ότι το άρθρο 6 του Νόμου απαγορεύει 

στην κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση να αποκλείει ανταγωνιστές από την αγορά, 

ενισχύοντας έτσι τη θέση της, δια της χρησιμοποιήσεως μέσων διαφορετικών σε σχέση με τα 

χρησιμοποιούμενα υπό συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού49. 

Ως προς την κατ’ ισχυρισμό δεσπόζουσα θέση της Ελληνικής Τράπεζας: 

Για να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο η Ελληνική Τράπεζα κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική 

αγορά παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα πρέπει εν πρώτοις να εξεταστεί το 

μερίδιο αγοράς που κατέχει στην εν λόγω αγορά και η οικονομική της ισχύς σε σχέση με αυτή 

των ανταγωνιστών της. Σύμφωνα με τη νομολογία, για να αποτελέσει το μέγεθος του μεριδίου 

αγοράς κάποιας επιχείρησης επαρκή ένδειξη ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη και η σχέση του συγκεκριμένου μεριδίου με τα αντίστοιχα μερίδια των 

 
σκ. 69, ΠΕΚ Τ-65/89 BPB Industries Plc & British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής Συλλ. 1993 σελ. ΙΙ-389, σκ. 67, ΠΕΚ Τ-
219/99 British Airways plc κατά Επιτροπής Συλλ. 2003 σελ. ΙΙ-5917, σκ. 241. 
45 [βλ. αποφάσεις Γεν∆ΕΕ Τ-219/99 British Airways plc κατά Επιτροπής Συλλ. 2003 σελ. ΙΙ-5917, σκ. 243, Γεν∆ΕΕ Τ-
65/89 BPB Industries Plc & British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής Συλλ. 1993 σελ. ΙΙ-389, σκ. 69-70]. 
46 Απόφαση ΔΕΚ υπόθεση C-322/81, Michelin κατά Επιτροπής, Συλλ. 1983 σ. 3461, σκ. 70, απόφαση ΠΕΚ της 
30.09.2003, Manufacture française des pneumatiques Michelin κατά Επιτροπής, υπόθ. T-203/01, Συλλ. II-04071, σκ. 
55, με παραπομπή στις προπαρατεθείσες αποφάσεις Michelin Ι, και Irish Sugar, ό.π., σκ. 112. Επίσης στην απόφαση 
ΠΕΚ της 09.09.2009, Clearstream Banking AG και Clearstream International SA κατά Επιτροπής στην υπόθ. T-301/04, 
σκ. 132, απόφαση ΠΕΚ υπόθ. T-65/89, BPB Industries Plc και British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής, ό.π., σκ. 67, 
υπόθεση T83/91, Tetra Pak International SA κατά Επιτροπής, Συλλ. 1994 II-755, σκ. 122 
47 Αποφάσεις ΔΕΚ, υπόθ. 27/76, United Brands κατά Επιτροπής, σκ. 189, ΠΕΚ της 01.04.1993, Τ-65/89, BPB 
Industries και British Gypsum κατά Επιτροπής, Συλλ. ΙΙ-389, σκ. 69, απόφαση Tetra Pak κατά Επιτροπής, ό.π., σκέψη 
147· της 08.10.1996, Τ-24/93 έως Τ-26/93 και Τ-28/93, Compagnie maritime belge transports κ.λπ. κατά Επιτροπής, 
Συλλ. ΙΙ1201, σκ. 107, και Irish Sugar κατά Επιτροπής (ό.π.) σκ. 112. 
48 Βλ. αποφάσεις ΠΕΚ Τ-219/99 British Airways plc κατά Επιτροπής Συλλ. 2003 σ. ΙΙ-5917, σκ. 243, ΠΕΚ Τ-65/89 BPB 
Industries Plc & British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής Συλλ. 1993 σ. ΙΙ-389, σκ. 69-70 και Höfner και Elser, υπόθ. C 
41/90, Συλλ. 1991 I-1979. Βλ. απόφαση ΕΑ 520/VI/2011 (Tasty). 
49 Απόφαση ΔΕΚ 62/86, ΑΚΖΟ κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991 Ι-03359 σκ. 70, απόφαση ΔΕΚ 202/07, France Telecom 
κατά Επιτροπής Συλλ. 2009, I-02369, σκ. 103 και 106, Απόφαση ΠΕΚ T-228/97, Irish Sugar κατά Επιτροπής Συλλ. 
1999, II-02969 σκ. 111, ομοίως και απόφαση της Ευρωπαϊκής COMP/37990 Intel σκ. 915. 
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ανταγωνιστών της εξεταζόμενης κατά περίπτωση επιχείρησης50. Επομένως, για να θεωρηθεί ότι 

μία επιχείρηση βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση, θα πρέπει το ποσοστό του μεριδίου αγοράς που 

κατέχει να είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των ανταγωνιστών της, ώστε να μπορεί να ενεργεί 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ανταγωνιστές της.51 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, λόγω έλλειψης ξεχωριστών στοιχείων για κάθε επιμέρους τομέα της 

αγοράς, τα διαθέσιμα στοιχεία που λήφθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα μπορούν να θεωρηθούν 

αντιπροσωπευτικά της δύναμης του κάθε χρηματοοικονομικού ιδρύματος που δραστηριοποιείται 

στην Κύπρο. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω στοιχεία αφορούν το σύνολο των καταθέσεων και 

χορηγήσεων του κάθε Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος (στο εξής «ΑΠΙ»). Σε σχέση δε με 

τις χορηγήσεις δεν γίνεται επιμέρους διαχωρισμός αναφορικά με τη χρηματοδοτική μίσθωση ή 

άλλη υποαγορά. 

Ως επί το πλείστον, οι τράπεζες (οι ίδιες ή μέσω θυγατρικών τους) προσφέρουν πλήρες φάσμα 

τραπεζικών/χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ, γενικότερα, υπάρχει σημαντικός βαθμός 

ομοιογένειας μεταξύ τουλάχιστον των σημαντικότερων προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών.52 

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη θεωρία δημιουργίας του χρήματος (τραπεζικός 

πολλαπλασιαστής)53 από το τραπεζικό σύστημα, οι καταθέσεις οδηγούν στις χορηγήσεις, αφού 

όμως ένα μέρος (ποσοστό) των καταθέσεων παραμείνουν ως  ελάχιστα αποθέματα (reserves). 

Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ πρέπει να διακρατούν ένα ορισμένο ύψος κεφαλαίων ως 

αποθεματικό στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην αντίστοιχη εθνική κεντρική 

τράπεζα. Αυτά τα κεφάλαια ονομάζονται υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά. Οι τράπεζες είναι 

υποχρεωμένες να διακρατούν αυτά τα αποθεματικά για περίοδο έξι εβδομάδων, η οποία 

ονομάζεται περίοδος τήρησης. Το ύψος των υποχρεωτικών αποθεματικών υπολογίζεται με βάση 

τον ισολογισμό της τράπεζας πριν την έναρξη της περιόδου τήρησης. 

Οι τράπεζες πρέπει να πληρούν την υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατά μέσο 

όρο στη διάρκεια της περιόδου τήρησης. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να διακρατούν καθημερινά 

ολόκληρο το ποσό στους τρεχούμενους λογαριασμούς τους στην κεντρική τράπεζα. Πρόκειται για 

ένα είδος δικλείδας ασφαλείας η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδρούν σε βραχυχρόνιες 

μεταβολές στις αγορές χρήματος, στο πλαίσιο των οποίων οι τράπεζες δανείζουν κεφάλαια η μία 

στην άλλη καταθέτοντας ή αποσύροντας κεφάλαια από τα αποθεματικά που τηρούν στην 

 
50 Βλ. Υπόθεση 85/76, Hoffmann- La Roche & Co. AG v. Commission, [1979] ECR 461, Υπόθεση 27/76, United 
Brands, Συλλ. Νομολ. 1978, 207, Υπόθεση 322/81 Michelin v. Commission [1983] ECR 3461, [1985] 1 CMLR 282, 
Υπόθεση C250/92 Gottrup-Klim v. Dansk Landbrugs [1994] ECR I-5641, [1996] 4 CMLR 191. 
51 Υπόθεση T-65/98 Van den Bergh Foods v. Commission [2003] ECR II-4653, [2004] 4 CMLR 14, [2005] All ER (EC) 
418, παρα. 155; Υπόθεση T-219/99 British Airways v. Commission [2003] ECR II-5917, [2004] 4 CMLR 1008, [2004] 
All ER (EC) 1115. 
52 Απόφαση Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 556/VII/2012. 
53 Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική σελ. 73-76, Δημήτρης Γ . Κυρίκος, Ελληνικά Ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά 
συγγράμματα και βοηθήματα. 
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Κεντρική Τράπεζα. Αυτό συμβάλλει στη σταθεροποίηση του επιτοκίου που οι τράπεζες χρεώνουν 

η μία στην άλλη για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό κεφαλαίων54. 

Το ποσοστό που πρέπει να παραμένει ως ελάχιστο απόθεμα σε κάθε χρηματοοικονομικό 

σύστημα καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της κάθε χώρας ή συστήματος όπως η 

ευρωζώνη. Λόγω του ότι η Κύπρος είναι ενταγμένη στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό αυτό 

καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το 1999 το ποσοστό αυτό είχε καθοριστεί, 

ως μέγιστο, στο 10%. Το 2003 το ποσοστό αυτό καθορίστηκε στο 2% και στις 14/12/2011 

μειώθηκε στο 1%.55 

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς όλων των ΑΠΙ που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο διαχρονικά από το 2014 μέχρι και ολόκληρο το έτος 2018.56 Τα 

στοιχεία αναφορικά με το έτος 2019 (πρώτο τρίμηνο) παρατίθενται για σκοπούς περαιτέρω 

σύγκρισης. 

 
54 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/minimum_reserve_req.el.html  
55 Ibid.  
56 Τα εν λόγω στοιχεία προσκομίστηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στα πλαίσια της προκαταρκτικής 
έρευνας της υπόθεσης.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2014 
 

  

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

% % % % % % % % 

2014 2014 2014 2014 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ 
& 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

{…}  

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

MARFIN 
POPULAR 
BANK PUBLIC 
CO LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EUROBANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

 
 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό / επαγγελματικό 
απόρρητο και ως τέτοια δεν αποκαλύπτονται. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι η σκίαση και/ή το σύμβολο {…} 
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ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΕΓΗΣ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

USB BANK 
PLC 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

SOCIETE 
GENERALE 
ΒΑΝΚ-
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EMPORIKI 
BANK - 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΑΛΛΕΣ {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΟΛΟ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2015 
         

  

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

% % % % % % % % 

2015 2015 2015 2015 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΤΔ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

{…} 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EUROBANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΕΩΣ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
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ΣΤΕΓΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

USB BANK 
PLC 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

SOCIETE 
GENERALE 
ΒΑΝΚ-
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EMPORIKI 
BANK - 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΛΟΙΠΕΣ {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΟΛΟ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2016 
          

  

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
% % % % % % % % 

2016 2016 2016 2016 
ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΤΔ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
Α ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EUROBANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
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ΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΕΓΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

USB BANK 
PLC 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

SOCIETE 
GENERALE 
ΒΑΝΚ-
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩ
Σ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ANCORIA 
BANK LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΛΟΙΠΕΣ {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΟΛΟ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2017 

         

  

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

% % % % % % % % 

2017 2017 2017 2017 

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EUROBANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

RCB BANK 
LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ASTROBANK 
LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΕΓΗΣ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
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USB BANK 
PLC 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

SOCIETE 
GENERALE 
ΒΑΝΚ-
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ANCORIA 
BANK LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΛΟΙΠΕΣ1 {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΟΛΟ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2018 

         

  

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

% % % % % % % % 

2018 2018 2018 2018 

MΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚ
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

EUROBANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

RCB BANK 
LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ASTROBANK 
LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΕΓΗΣ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

USB BANK {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
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PLC 
ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

SOCIETE 
GENERALE 
ΒΑΝΚ-
CYPRUS LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ANCORIA 
BANK LTD 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΛΟΙΠΕΣ {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

ΣΥΝΟΛΟ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2019 

          

  

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

Μερίδιο 
τράπεζας-

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

 

% % % % % % % %  

2019 2019 2019 2019  

ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ              

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΥΠΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} 

             

EUROBANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} 
             

ALPHA BANK 
CYPRUS LTD 

{…} {…} 
             

RCB BANK 
LTD 

{…} {…} 
             

ASTROBANK 
LTD 

{…} {…} 
             

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΗΣΕΩΣ 
ΣΤΕΓΗΣ 

{…} {…} 

             

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

{…} {…} 
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(ΚΥΠΡΟΥ) 
ΛΤΔ 
SOCIETE 
GENERALE 
ΒΑΝΚ-
CYPRUS LTD 

{…} {…} 

             

ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

{…} {…} 

             

ANCORIA 
BANK LTD 

{…} {…} 
             

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 

{…} {…} 

             

USB BANK 
PLC 

{…} {…} 
             

ΛΟΙΠΕΣ {…} {…}              

ΣΥΝΟΛΟ 100.00% 100.00%              
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Από τους πίνακες 1-5 διαφαίνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι, διαχρονικά, από το 2014 

μέχρι και τον Ιούνιο του 2018, ο τρίτος κατά σειρά παίκτης στην αγορά των καταθέσεων και 

χορηγήσεων, με μερίδιo κατά μέσο όρο {…}% στις καταθέσεις και {…}% στις χορηγήσεις. 

Σημειώνεται ότι κατά τον Σεπτέμβριο του 2018, οπότε και λήφθηκε η πολιτική απόφαση για 

κλείσιμο των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο, μέχρι και τον Μάρτιο του 

2019, η Ελληνική Τράπεζα κατατάσσεται ως ο δεύτερος κατά σειρά μεγαλύτερος παίχτης της 

αγοράς με μερίδια κατά μέσο όρο {…}% στις καταθέσεις και {…}% στις χορηγήσεις. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, τόσο στις καταθέσεις όσο και στις χορηγήσεις, κατέχει για όλα 

τα χρόνια 2014-2019 (πίνακες 1-6) η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Τα πιο πάνω 

στοιχεία θεωρούνται από την Επιτροπή ενδεικτικά της οικονομικής δύναμης που κατέχει η 

Ελληνική Τράπεζα και στη σχετική αγορά παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης για 

σκοπούς αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων, αφού η χρηματοδοτική μίσθωση που παρέχει η 

τράπεζα αποτελεί μέρος των χορηγήσεων. 

Προς επαλήθευση και επιβεβαίωση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας ζητήθηκαν 

και λήφθηκαν από την Τράπεζα Κύπρου, ως η επιχείρηση που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα 

μερίδια αγοράς στις χορηγήσεις, στοιχεία αναφορικά με τα ποσά που δόθηκαν ως παροχή 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και τον αριθμό των χρηματοδοτικών μισθώσεων που 

παραχώρησε η εν λόγω τράπεζα για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων για όλα τα έτη από το 

2012 μέχρι το 2018.  

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζονται τα ποσά που δόθηκαν ως χρηματοδοτική μίσθωση 

για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων (πίνακας 7), καθώς και ο αριθμός των χρηματοδοτικών 

μισθώσεων που παραχωρήθηκαν για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων (πίνακας 8) από τις 

δύο τράπεζες (ήτοι, την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική Τράπεζα), για σκοπούς σύγκρισης. 

Πίνακας 7 

Ποσά που δόθηκαν ως Χρηματοδοτική Μίσθωση για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων σε ευρώ 
(€) 

Έτη 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ελληνική 
Τράπεζα 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Τράπεζα 
Κύπρου 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 
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Πίνακας 8 

Αριθμός χρηματοδοτικών μισθώσεων που παραχωρήθηκαν για αγορά μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

Έτη 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ελληνική 
Τράπεζα 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

Τράπεζα 
Κύπρου 

{…} {…} {…} {…} {…} {…} {…} 

 

Όπως επομένως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους Πίνακες 7 και 8, η 

Τράπεζα Κύπρου, που διαθέτει το ψηλότερο μερίδιο στην αγορά των χορηγήσεων καθόλα τα 

έτη από το 2012 – 2018 (πίνακες 1 – 5 πιο πάνω), παρουσιάζει και {…} πωλήσεις σε σχέση με 

την Ελληνική Τράπεζα σε ότι αφορά, αφενός, τον αριθμό και αφετέρου την αξία των 

χρηματοδοτικών μισθώσεων που παραχώρησε για σκοπούς αγοράς μηχανοκίνητου οχήματος, 

όλα τα έτη από το 2012 μέχρι και το 2018. 

Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, καθώς και το γεγονός ότι η Ελληνική Τράπεζα 

κατέχει μικρά μερίδια αγοράς (όπως φαίνεται στους πίνακες 1-6), που δεν ξεπερνούν το {…}% 

- μερίδιο που κατείχε η Ελληνική Τράπεζα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 στις καταθέσεις 

αλλά ιδίως το {…}% στις χορηγήσεις, προκύπτει ότι δεν τίθεται ζήτημα θεμελίωσης 

δεσπόζουσας θέσης από μέρους της.  

Σε σχέση με την αγορά ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, αξίζει να σημειωθεί ότι το 

μερίδιο της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής στην εν λόγω σχετική αγορά ασφάλισης γενικού 

κλάδου και ειδικότερα στην υποαγορά ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων είναι χαμηλό και 

δεν ξεπερνά το 10%. Συγκεκριμένα, το μερίδιο της εν λόγω εταιρείας ανήλθε στο 9.08% για το 

έτος 2012, στο 8.73% για το 2013, στο 7.44% για το έτος 2014, στο 7.42% για το 2015, στο 

7.45% για το έτος 2016, στο 7.53% για το 2017 και στο 7.71% για το έτος 201857. 

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών σημείωσε σε επιστολή της 

ημερομηνίας 13/3/2019 ότι, για τον κλάδο ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων, το μερίδιο 

αγοράς της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής για τα έτη 2014-2017 κυμαινόταν γύρω στο 7,5%.  

Η Επιτροπή βάσει των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων, ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν 

μπορεί να θεωρηθεί πως η Ελληνική Τράπεζα κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά 

παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης για σκοπούς αγοράς μηχανοκίνητων 

οχημάτων, αφού η οικονομική της ισχύς ουδόλως ξεπερνά αυτήν της Τράπεζας Κύπρου.  

 
57 Βλ. απαντήσεις Ελληνικής Τράπεζας, ημερομηνίας 8/7/2019.  
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Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει ότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί η πρώτη 

προϋπόθεση του άρθρου 6 του Νόμου, ήτοι η δεσπόζουσα θέση της Ελληνικής Τράπεζας στη 

σχετική αγορά και, κατά συνέπεια, η εξέταση της δεύτερης προϋπόθεσης του άρθρου 6 του 

Νόμου, ήτοι η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, παρέλκει. 

8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή, στη βάση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διενεργήθηκε και μέσα από 

τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αξιολογηθεί, ομόφωνα καταλήγει στα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

1) Σχετικά με την κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου, η συμφωνία που έχει 

συναφθεί ανάμεσα στην Ελληνική Τράπεζα και τον πελάτη της ΠΑΝ ΛΕΩΝ δεν δύναται 

να εξεταστεί υπό το πρίσμα του Νόμου, καθώς πρόκειται για συμφωνία αναφορικά με 

τους όρους παροχής ενός προϊόντος / υπηρεσίας μεταξύ μίας επιχείρησης και ενός 

φυσικού προσώπου – καταναλωτή, που δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα για σκοπούς υπαγωγής του στην έννοια της επιχείρησης, 

όπως επιτάσσει το άρθρο 3 του Νόμου.  

2) Επιπρόσθετα, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε ρήτρα στα τυποποιημένα έγγραφα της 

Ελληνικής Τράπεζας που να δηλώνει πως αναγκαίος όρος της χρηματοδότησης είναι η 

συμφωνία με την Παγκυπριακή Ασφαλιστική.  

3) Τέλος, δεν είναι δυνατό να υπαχθεί στην έννοια της «Συμφωνίας», υπό την έννοια που 

δίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του Νόμου, συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής 

Τράπεζας και της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής. Ο λόγος εναπόκειται στο ότι οι εν λόγω 

επιχειρήσεις ανήκουν στον ίδιο Όμιλο και διατηρούν σχέση μητρικής – θυγατρικής, 

συναποτελώντας μια ενιαία επιχείρηση, καθιστώντας ανεφάρμοστο το άρθρο 3 του 

Νόμου. 

4) Σχετικά με την κατ’ ισχυρισμό κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, δεν υφίσταται παράβαση 

του άρθρου 6(1) του Νόμου καθώς δεν έχει καταδειχθεί η κατοχή δεσπόζουσας θέσης εκ 

μέρους της Ελληνικής Τράπεζας.   

 

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 


