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Καταγγελία του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών εναντίον της 

Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ και της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας 

Εταιρείας Λτδ 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

κα Λουκία Χριστοδούλου     Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης      Μέλος  

κ. Παναγιώτης Ουστάς     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας    Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης    Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 11 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) (στο εξής ο 

«ΣΥΠΡΟΔΑΤ» / «καταγγέλλων»), στις 5/1/2022 υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή, 

συνοδευόμενη από μονομερή αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον της Τράπεζας 

Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (εφεξής η «Τράπεζα Κύπρου») και της Ελληνικής 

Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λίμιτεδ (στο εξής η «Ελληνική Τράπεζα») για παραβάσεις 
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των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (στο εξής ο 

«Νόμος»). 

2. Εμπλεκόμενα μέρη 

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ, αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος προασπίζεται και 

προστατεύει τα νομικά δικαιώματα και συμφέροντα των δανειοληπτών έναντι Κυπριακών 

τραπεζικών ιδρυμάτων, συνεργατικών εταιρειών ή οποιωνδήποτε άλλων τραπεζικών 

ιδρυμάτων ή οργανισμών (συλλογικά στο εξής οι «Τράπεζες»). Σκοπός και μέλημα του 

ΣΥΠΡΟΔΑΤ είναι να βοηθά τους δανειολήπτες στην εφαρμογή και προώθηση των νόμιμων 

δικαιωμάτων και συμφερόντων τους έναντι των Τραπεζών. Παρέχει τις υπηρεσίες του σε 

δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες με παράνομες και αθέμιτες 

πρακτικές των Τραπεζών. Πρακτικές όπως παράνομες, αυθαίρετες, καταχρηστικές 

χρεώσεις, τέλη, απαιτήσεις, αξιώσεις και συμπεριφορές που τους επιβάλλουν. Περαιτέρω, 

ενημερώνει τα μέλη του για τα δικαιώματά τους, αλλά και για τα καθήκοντα και ευθύνες των 

Τραπεζών απέναντι τους, ανάλογα με το είδος της νομικής σχέσης Τράπεζας – 

Δανειολήπτη. Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αποσκοπεί στο να παρέχει οποιεσδήποτε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και καθοδήγηση στα μέλη του για την αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε 

προβλημάτων στην σχέση τους με οποιαδήποτε Τράπεζα. Ως αναφέρεται στην καταγγελία 

οι δανειολήπτες έχουν σχέση πελάτη με τις καταγγέλλουσες εταιρείες, Τράπεζα Κύπρου και 

Ελληνική Τράπεζα. 

Οι καταγγελλόμενες εταιρείες Τράπεζα Κύπρου Λτδ και Ελληνική Τράπεζα Λτδ αποτελούν 

αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα δεόντως εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα 

οποία παρέχουν πάσης φύσεως τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.  

3. Ιστορικό διαδικασίας 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 11/1/2022 ομόφωνα αποφάσισε ότι οι 

υποβληθείσες στην καταγγελία πληροφορίες ήταν ικανοποιητικές για την εξέταση της 

υποβληθείσας καταγγελίας, και ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του 

Νόμου, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με 

πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων που περιέχονται στην καταγγελία, ήτοι του 

άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και αντίστοιχου άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»), από μέρους της Τράπεζας Κύπρου και της 

Ελληνικής Τράπεζας, και να καταθέσει σχετικό σημείωμα με τα ευρήματα της. 

Αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων το οποίο συνόδευε την υπό εξέταση 

καταγγελία και με το οποίο ζητείτο η έκδοση διατάγματος στη βάση μονομερούς αίτησης, η 

Επιτροπή κατά την ίδια συνεδρία ομόφωνα αποφάσισε πως θα έπρεπε να ακουστούν όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη για να είναι σε θέση να εκδώσει σχετική απόφαση και ως εκ τούτου, 

αποφάσισε να ενημερώσει σχετικά του ΣΥΠΡΟΔΑΤ.  
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Η Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας 11/1/2022 ενημέρωσε το ΣΥΠΡΟΔΑΤ για την 

αποδοχή της καταγγελίας του και αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων 

που υποβλήθηκε εκ μέρους του, τον κάλεσε όπως μέχρι την Παρασκευή 14/1/2022, και ώρα 

10:00 π.μ.: (α) εκφράσει την ετοιμότητά του για καταβολή εγγύησης για ζημιές που τυχόν 

θα προκληθούν στις καταγγελλόμενες Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, σε 

περίπτωση που δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, ως προνοεί το άρθρο 28(3) του 

Νόμου, κατά των οποίων ζητούνταν και ενδέχετο να διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, και 

(β) αποστείλει την καταγγελία του και το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων καθώς και 

τα επισυνημμένα έγγραφα αυτών σε μη εμπιστευτική μορφή, αιτιολογώντας τη θέση του 

αναφορικά με την απόκρυψη στοιχείων τα οποία θεωρεί ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

και/ή επιχειρηματικά απόρρητα. 

Με επιστολή ημερομηνίας 12/1/2022 η οποία παραλήφθηκε στις 13/1/2022, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ 

απέστειλε την καταγγελία του και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων σε μη εμπιστευτική 

μορφή. Επίσης με επιστολή ημερομηνίας 11/1/2022 η οποία παραλήφθηκε στις 13/1/2022 

εξέφρασε την ετοιμότητά του για καταβολή εγγύησης για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν 

στις καταγγελλόμενες κατά των οποίων ζητούνταν και ενδέχετο να διαταχθούν τα 

προσωρινά μέτρα, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί παράβαση ως προνοεί το άρθρο 

28(3) του Νόμου. Επιπρόσθετα, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ με ηλεκτρονικά του μηνύματα ημερομηνίας 

14/1/2022 απέστειλε επιπλέον στοιχεία προς υποστήριξη της καταγγελίας και της αίτησης 

για λήψη προσωρινών μέτρων, για τα οποία ανέφερε ότι δεν περιέχουν οποιαδήποτε 

εμπιστευτικά στοιχεία. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 14/1/2022 σημείωσε το περιεχόμενο όλων των 

εγγράφων που αποστάλθηκαν από τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ και αφού επανέλαβε ότι στην παρούσα 

υπόθεση θα έπρεπε να ακουστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να είναι σε θέση να 

εκδώσει σχετική απόφαση, ομόφωνα αποφάσισε όπως ενημερώσει τις καταγγελλόμενες 

αναφορικά για την αποδοχή της καταγγελίας ημερομηνίας 5/1/2022, αποστείλει σ’ αυτές την 

καταγγελία, το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων,  καθώς και όλα τα υποστηρικτικά 

στοιχεία σε μη εμπιστευτική μορφή. Ταυτόχρονα αποφάσισε να καλέσει τα εμπλεκόμενα 

μέρη να υποβάλουν τις θέσεις τους μέχρι της 21/1/2022, κοινοποιώντας τις σε μη 

εμπιστευτική μορφή και στην άλλη πλευρά, καλώντας τους να παρευρεθούν σε συνεδρία 

τις στις 24/1/2022 στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων που Υπουργείου Οικονομικών για 

να υποβάλουν τις θέσεις τους αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων. 

Σχετικές επιστολές ενημέρωσης αποστάληκαν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στις 17/1/2022.  

Η Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα με επιστολές των νομικών τους εκπροσώπων 

ημερομηνίας 18/1/2022 υπέβαλαν αίτημα για παράταση της προθεσμίας για υποβολή 

θέσεων και επαναορισμό της προφορικής διαδικασίας σε μετέπειτα ημερομηνία. Η Τράπεζα 
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Κύπρου υπέβαλε αίτημα για ελάχιστη προθεσμία τριών βδομάδων με σκοπό την υποβολή 

θέσεων και η Ελληνική Τράπεζα αίτημα για επέκταση του χρόνου καταχώριση των γραπτών 

παρατηρήσεων τουλάχιστον μέχρι τις 31/1/2022.  

 Με επιστολή του ημερομηνίας 18/1/2022, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα 

παρευρεθεί στη συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας 24/1/2022 και ότι θα αναμένει την 

κοινοποίηση των θέσεων των καταγγελλομένων εταιρειών.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 19/1/2022 εξέτασε τις επιστολές των 

καταγγελλόμενων ημερομηνίας 18/1/2022 και σημείωσε το περιεχόμενο της επιστολής του 

ΣΥΠΡΟΔΑΤ ημερομηνίας 18/1/2022.  Η Επιτροπή αφού σημείωσε ότι ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ 

επικαλείται την ύπαρξη επείγοντος στη βάση του άρθρου 28 του Νόμου, υπογράμμισε τον 

χαρακτήρα της διαδικασίας του άρθρου 28 του Νόμου και την αναγκαιότητα όπως τέτοια 

ζητήματα λόγω της φύσης τους εξετάζονται το συντομότερο και συνεκτιμώντας παράλληλα 

το δικαίωμα δίκαιας δίκης των καταγγελλομένων, ομόφωνα αποφάσισε να μεταθέσει την 

ημερομηνία υποβολής γραπτών θέσεων για την 1/2/2022 και την προφορική διαδικασία για 

την 3/2/2022. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν με επιστολές ημερομηνίας 

19/1/2022. 

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ με επιστολή του ημερομηνίας 20/1/2022 επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί 

στην προφορική διαδικασία που ορίστηκε για τις 3/2/2022, ενώ η Τράπεζα ενημέρωσε 

αναφορικά με τα πρόσωπα που θα παρευρεθούν κατά την προφορική διαδικασία 3/2/2022. 

Η Ελληνική Τράπεζα με επιστολή της ημερομηνίας 19/1/2022 υπέβαλε αίτημα για μετάθεση 

της προφορικής διαδικασίας ημερομηνίας 3/2/2022 λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων των 

νομικών της εκπροσώπων.  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 25/1/2022 σημείωσε το περιεχόμενο της 

επιστολής του ΣΥΠΡΟΔΑΤ ημερομηνίας 20/1/2022, με το οποίο ενημέρωνε ότι θα 

παρευρεθεί στη συνεδρία ημερομηνίας 3/2/2022 και του ηλεκτρονικού μηνύματος της 

Τράπεζας Κύπρου ημερομηνίας 20/1/2022. Η Επιτροπή κατά την ίδια συνεδρία εξέτασε το 

αίτημα των νομικών εκπροσώπων της Ελληνικής Τράπεζας ημερομηνίας 19/1/2022 και 

λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα δίκαιης δίκης σε συνάρτηση με το χαρακτήρα της 

διαδικασίας του άρθρου 28 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία 

για τη διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας για τη Δευτέρα 7/2/2022 και ώρα 9.30 π.μ., 

επισημαίνοντας ότι η ημερομηνία για υποβολή γραπτών θέσεων της 1/2/2022 παρέμεινε 

ίδια, ως είχε ήδη οριστεί. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με επιστολές 

ημερομηνίας αυθημερόν. 

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ με ηλεκτρονικό του μήνυμα και επιστολή ημερομηνίας 25/1/2022, 

ενημέρωσε την Επιτροπή ότι θα παρευρεθεί στη συνεδρία ημερομηνίας 7/2/2022 και ότι θα 

αναμένει την κοινοποίηση των θέσεων και παρατηρήσεων των καταγγελλόμενων. Η 
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Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα επιβεβαίωσαν ότι θα παρευρεθούν στη συνεδρία 

ημερομηνίας 7/2/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα ημερομηνίας 26/1/2022 και ηλεκτρονικό 

μήνυμα ημερομηνίας 27/1/2022, αντίστοιχα.  

Η Τράπεζα Κύπρου υπέβαλε τις θέσεις της σε σχέση με το αίτημα για λήψη προσωρινών 

μέτρων του καταγγέλλοντα την 31/1/2022 και η Ελληνική Τράπεζα την 1/2/2022. Οι 

καταγγελλόμενες κοινοποίησαν τις θέσεις τους στον καταγγέλλοντα.  

Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ με νέα  επιστολή του ημερομηνίας 2/2/2022, υπέβαλε αίτημα για να 

επιτραπεί η υποβολή απαντήσεων για συγκεκριμένα σημεία και παράλληλα αίτημα για 

καθορισμό νέας ημερομηνίας για την προφορική διαδικασία της αίτησης για λήψη 

προσωρινών μέτρων.  

Στη συνέχεια, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ σε επιστολή του ημερομηνίας 4/2/2022 προς την Επιτροπή, η 

οποία  αποστάλθηκε την Παρασκευή 4/2/2022 και ώρα 10.30 π.μ., ήτοι μία περίπου  (1) 

εργάσιμη μέρα πριν την καθορισμένη προφορική διαδικασία ημερομηνίας 7/2/2022 στις 

9.30 π.μ., ανέφερε τα ακόλουθα:  

«Κατόπιν διαβουλεύσεων με τους συναδέλφους που εκπροσωπούν την Τράπεζα Κύπρου 

Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ και Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, αποφασίσαμε να 

αποσύρουμε την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων και για να προχωρήσει το 

συντομότερο δυνατό η εκδίκαση της καταγγελίας. Επομένως παρακαλούμε όπως αποσυρθεί 

η ημερομηνία της ακρόασης της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων (Δευτέρα 7/2/2022 

η ώρα 9.30) και παρακαλούμε ορίστε το συντομότερο δυνατόν την ακρόαση της καταγγελίας 

μας.».  

Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι αυτή κοινοποιήθηκε και στους νομικούς 

εκπροσώπους των καταγγελλόμενων, πλην όμως οι καταγγελλόμενες δεν απέστειλαν στην 

Επιτροπή οποιαδήποτε επιστολή αναφορικά με το εν λόγω αίτημα του ΣΥΠΡΟΔΑΤ. 

Οι εκπρόσωποι των εμπλεκομένων μερών παρευρέθηκαν στη προφορική διαδικασία 

ημερομηνίας 7/2/2022 και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Υπουργείου 

Οικονομικών. Κατά την εν λόγω συνεδρία οι νομικοί εκπρόσωποι του καταγγέλλοντα 

υπέβαλαν τη θέση τους περί απόσυρσης του αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων, 

σημειώνοντας ότι είναι: «προς το συμφέρον του καταγγέλλοντος στο παρόν στάδιο να 

αποσυρθεί η αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων».  

Κατά την εν λόγω προφορική διαδικασία ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου 

αναφερόμενος στη μεγάλη εργασία που έγινε για σκοπούς προετοιμασίας ενώπιον της 

Επιτροπής σε σχέση με την εκδίκαση των προσωρινών μέτρων, δεν έφερε ένσταση στο 

αίτημα απόσυρσης νοουμένου ότι τούτο απορριφθεί. Επιπρόσθετα ο νομικός εκπρόσωπος 

της Τράπεζας Κύπρου ανέφερε ότι η μεταφορά της σκέψης για απόσυρση της αίτησης έγινε 
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από το νομικό εκπρόσωπο του καταγγέλλοντα Πέμπτη βράδυ και ότι ζητήθηκε από τον 

καταγγέλλοντα να τους ενημερώσει το συντομότερο. 

Ο νομικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Τράπεζας σημείωσε ότι δεν υπήρχε καμία 

διαβούλευση με το νομικό εκπρόσωπο του καταγγέλλοντα και ότι ο ίδιος ενημερώθηκε από 

το νομικό εκπρόσωπο της Τράπεζας Κύπρου ότι ο καταγγέλλοντας θα υπέβαλλε αίτημα 

αναβολής. Η Ελληνική Τράπεζα σημείωσε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αποδεχθεί το 

αίτημα απόσυρσης και να το απορρίψει.  

4. Κατάληξη της Επιτροπής επί του αιτήματος απόσυρσης 

Αναφορικά με το αίτημα που υποβλήθηκε από τον ΣΥΠΡΟΔΑΤ για απόσυρση της αίτησης 

που είχε υποβάλει για λήψη προσωρινών μέτρων κατά της Ελληνικής Τράπεζας και της 

Τράπεζας Κύπρου, η Επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα: 

Εν πρώτοις υπογραμμίζει πως η αίτηση λήψης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 

28 του Νόμου, αφορά μέτρα προσωρινής και συντηρητικής φύσης, τα οποία είναι επιτακτικά 

ή απαγορευτικά, και τα οποία δεν pυπερβαίνουν σε έκταση τα υπό τις περιστάσεις 

απολύτως αναγκαία. Λόγω αφενός της φύσης των προσωρινών μέτρων και αφετέρου 

επειδή ο αιτητής θεωρεί ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω σοβαρού κινδύνου 

ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό και ζητεί την εκδίκαση του αιτήματός του για 

αποφυγή αυτής της επαπειλούμενης επικείμενης βλάβης, η Επιτροπή εξετάζει αυτά με 

ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η επείγουσα αυτή φύση των προσωρινών μέτρων αναγκάζει την 

Επιτροπή να δράσει  με μεγάλη ταχύτητα με σκοπό τη γρήγορη εξέταση του υποβληθέντος 

αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων, σεβόμενη πάντοτε τα δικαιώματα δίκαιης δίκης 

των καταγγελλομένων.  

Εν προκειμένω η Επιτροπή έδρασε κατά αυτό τον τρόπο και εξέτασε τα αιτήματα που 

αποστέλλονταν από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, με σκοπό την 

εξέταση του αιτήματος του καταγγέλλοντα το οποίο κατά την υποβολή του προωθείτο ως 

επείγον.   

Εντούτοις, η Επιτροπή διαπιστώνει πως ο καταγγέλλοντας υπέβαλε το αίτημα για 

απόσυρση της αίτησης του τέσσερις (4) μέρες μετά την υποβολή γραπτών θέσεων από τις 

καταγγελλόμενες εταιρείες και λιγότερο από μία εργάσιμη μέρα πριν τη διεξαγωγή της 

προφορικής διαδικασίας ενώπιόν της. Το αίτημα απόσυρσης υποβλήθηκε μετά τη 

διεξαγωγή πέντε (5) συνεδριών της, στο πλαίσιο των οποίων εξετάστηκαν αιτήματα, 

λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις και αποστάληκαν επιστολές στα εμπλεκόμενα μέρη πέντε 

(5) φορές. Αποστάληκαν επίσης σχετικά έγγραφα σε μη εμπιστευτική εκδοχή στις 

καταγγελλόμενες προς μελέτη για υποβολή θέσεων και υποβλήθηκαν πολυσέλιδες θέσεις 

από τις καταγγελλόμενες, τα οποία μελετήθηκαν δεόντως.
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Η Επιτροπή καλείται να εξετάζει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καταγγελίες και 

αιτήματα για λήψη προσωρινών μέτρων με σκοπό την προστασία του ανταγωνισμού, ως 

αγαθό το οποίο προστατεύεται στο πλαίσιο προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Αν 

και δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος (πληρωτέο ποσό) από τους καταγγέλλοντες για 

την υποβολή καταγγελίας ή/και του αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων, εντούτοις το 

έμμεσο κόστος της διοίκησης και των καταγγελλόμενων μερών σε υλικούς και άυλους 

πόρους δεν πρέπει να αγνοείται. Ως εκ τούτου, οι καταγγέλλοντες οφείλουν να προωθούν 

τα αιτήματά τους λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία και νομολογία και, ειδικότερα 

τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ως προς την εφαρμογή του άρθρου 28 του Νόμου, ήτοι (α) 

κατά πόσο στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του 

άρθρου 3 και / ή 6 του Νόμου και / ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και / ή 102 ΣΛΕΕ και (β) κατά 

πόσο συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης 

στον ανταγωνισμό.  

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το αίτημα του καταγγέλλοντα για απόσυρση της αίτησης για 

λήψη προσωρινών μέτρων, καθώς και τις θέσεις των καταγγελλόμενων σε σχέση με το εν 

λόγω αίτημα, ομόφωνα αποφάσισε όπως αποδεχθεί αυτό και όπως για όλους τους λόγους 

που έχει εκθέσει απορρίψει την αίτηση, ως αποσυρθείσα.  
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