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Η παρούσα Έκθεση δραστηριοτήτων καταρτίζεται και υποβάλλεται από την Επιτροπή 
Προστασίας του Ανταγωνισμού στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 48 των περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.
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Το 2016 ήταν άλλη μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Μία εξ αυτών αναμφίβολα ήταν η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, στις 29/01/2016, στην 
υπόθεση 5651/2013, με την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της 
συμμετοχής σε αυτήν μέλους, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και μέλος κεντρικής επιτροπής πολιτικού 
κόμματος αφού, ως κρίθηκε, τούτο παραβίαζε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η Επιτροπή, 
με την άσκηση έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, προέβηκε στις δέουσες ενέργειες 
συμμορφούμενη με το δεδικασμένο, συνεχίζοντας απρόσκοπτα το έργο της, κατορθώνοντας να 
καλύψει τους στόχους της. 

Παρά τις ομολογουμένως σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση της Υπηρεσίας της, στο υπό επισκό-
πηση έτος, η Επιτροπή πραγματοποίησε ενενήντα οκτώ (98) τακτικές συνεδρίες και ασχολήθηκε με 
σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της, μεταξύ των οποίων καταγγελίες, αυτεπάγγελτες 
έρευνες και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Με τις άοκνες προσπάθειες της 
Υπηρεσίας ολοκληρώθηκαν εκκρεμούσες έρευνες, οι οποίες τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής προς 
εξέταση, η έκβαση των οποίων διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη δράση της. 

Κατά τη διάρκεια του 2016, εξεδόθησαν συνολικά τριάντα δύο (32) αποφάσεις, εφαρμόζοντας τόσο 
τον Νόμο που προβλέπει για τον Έλεγχο των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων για σκοπούς διαφύλαξης 
του αποτελεσματικού ανταγωνισμού όσο και τον Νόμο περί της Προστασίας τους Ανταγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων άρθρων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και 
επιβλήθηκαν πρόστιμα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποφάσεις αυτές κάλυψαν διάφορους 
τομείς, με κυριότερο τον τραπεζικό τομέα. 

Η διασφάλιση και η προάσπιση μιας ανταγωνιστικής αγοράς όμως, δεν διασφαλίζεται μόνο μέσα από 
την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων, αλλά και μέσα από την καλλιέργεια συνείδησης 
ότι η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς υπηρετεί όλους: την καλώς νοούμενη επιχειρηματική 
δραστηριότητα και την ευημερία του καταναλωτή. Πέραν λοιπόν της δράσης της, ως αυτή καθορίζεται 
από τον Νόμο, η Επιτροπή οργάνωσε και διεξήγαγε εξειδικευμένες ημερίδες, εξέδωσε και απέστειλε 
ενημερωτικά έντυπα, αλλά και αναβάθμισε την ιστοσελίδα της ενημερώνοντας την ανελλιπώς με τα 
αποτελέσματα της δράσης της. 

Χαιρετισμός της 
Προέδρου της 
Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού
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Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
συνδιοργάνωσε με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερωτικές ημερίδες με θέμα 
«Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών δια της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις», με στόχο 
να πληροφορήσει τις Αναθέτουσες Αρχές/τους Αναθέτοντες Φορείς που ασχολούνται με τις δια-
δικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για το φαινόμενο της νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών 
και χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) από οικονομικούς φορείς και να επεξηγήσει τον τρόπο 
ανίχνευσης και πρόληψης συμπαιγνιακών πρακτικών σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Η Επιτροπή, πέραν του ρόλου που διαδραματίζει στην προώθηση της πολιτικής τού ανταγωνισμού, 
προέβει σε διάφορες συμβουλευτικές δράσεις στο πλαίσιο ενημέρωσης για την αποφυγή αντι-
ανταγωνιστικών συμπεριφορών μέσω της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας σε φορείς του Δημοσίου, 
η οποία συνεχώς και επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή, κατά το υπό 
ανασκόπηση έτος, όταν κλήθηκε, παρευρέθη και παρείχε σε αρκετές συνεδρίες διαφόρων Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων γνωμοδοτήσεις, αναφορικά με αριθμό 
θεμάτων και νομοθεσιών που ήταν ενώπιόν της. Ακόμη, παρείχε απόψεις και συστάσεις στο πλαίσιο 
δημόσιων διαβουλεύσεων για αριθμό νομοσχέδιων.

Η ανάγκη για καλλιέργεια κουλτούρας ανταγωνισμού που θα οδηγήσει στην αλλαγή νοοτροπίας, 
στην ευκολότερη αναγνώριση αλλά και στην ορθότερη αντιμετώπιση παραβατικών πρακτικών και 
στρεβλώσεων, μοιάζει πιο επιτακτική από ποτέ. Με την αλλαγή νοοτροπίας, σωστή εκπαίδευση στα 
θέματα ανταγωνισμού και συνεχή επαγρύπνηση για αποκατάσταση συνθηκών αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού, η Επιτροπή θα επιτύχει τον στόχο της που δεν είναι άλλος από την εύρυθμη λειτουρ-
γία της αγοράς σε συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Τελειώνοντας, αξίζει επίσης να σημειωθεί πως στις 09/11/2016, η Επιτροπή ορίστηκε μαζί με την 
Κεντρική Τράπεζα, συναρμόδια για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις 
διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες. Ο Κανονισμός αυτός αφορά την εξάλειψη 
των άμεσων και έμμεσων εμποδίων στην ορθή λειτουργία και την ολοκλήρωση μιας ενιαίας αγοράς 
για τις ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς διακρίσεις μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών και 
επιβάλλει πλαφόν στις διατραπεζικές προμήθειες για τις συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές 
και πιστωτικές κάρτες.

Λουκία Χριστοδούλου
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
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1.1 Αποστολή

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (η «Επιτροπή») είναι το ανεξάρτητο θεσμοθετημένο όργανο 
στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

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

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

1.
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Ειδικότερα, οι περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμοι του 2008 και 2014, σε συνάρτηση με τον 
περί του Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 2014, θέτουν το πλαίσιο των κανόνων 
και αρχών που έχουν ως στόχο τη διατήρηση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην κυπριακή 
αγορά. 

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

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

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

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

• Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζε- 
 ται η άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τηρούνται οι αρχές λειτουργίας μιας ανταγωνι- 
 στικής αγοράς. 

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

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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1.2 Σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2016

Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα ήταν:

• Στις 29 Ιανουαρίου 2016, το Διοικητικό Δικαστήριο, στην υπόθεση με αρ. 5651/2013, έκρινε 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 ΕΠΑ άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης του Διοικητι- 
 κού Δικαστηρίου. Στις 09/06/2016, μετά από αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε όπως 
 η αναθεωρητική έφεση εξεταστεί από την Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθότι, κατά 
 την κρίση του, τα θέματα που εγείρονται στην υπό εξέταση έφεση εμπίπτουν σε αυτά για τα οποία 
 έχει άμεσο ενδιαφέρον, τουλάχιστον μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ως εκ τούτου, είναι επιθυ- 
 μητός ο συλλογικός προβληματισμός και η κρίση της πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικα- 
 στηρίου. Σημειώθηκε ειδικότερα ότι, είναι θέματα που αφορούν τη λειτουργία, πρωταρχικά της  
 ΕΠΑ, αλλά και γενικότερα των διοικητικών οργάνων στην Κύπρο. Στις 31/10/2016, η Ολομέλεια του 
 Ανώτατου Δικαστηρίου επιφύλαξε την απόφασή της. 

• Στις 29 Ιανουαρίου 2016, ο κ. Χρίστος Τσίγκης παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Προστασίας 
 του Ανταγωνισμού.

• Στις 2 Φεβρουαρίου 2016, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης 
 διορίστηκε ως Μέλος της Επιτροπής μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Τσίγκη, δηλαδή μέχρι τις 
 23/05/2018. 

• Στις 25 Μαΐου 2016 και στις 14 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες με θέμα 
 «Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών δια της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις», σε 
 συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προς όλες τις Αναθέτουσες Αρχές και 
 Αναθέτοντες Φορείς.

• Στις 17 Αυγούστου 2016, ο κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης παραιτήθηκε από Μέλος της Επιτροπής. 

• Στις 5 Σεπτεμβρίου 2016, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διορίστηκε ο κ. Παναγιώτης 
 Ουστάς για το υπόλοιπο της θητείας του κ. Κωνσταντινίδη. 

• Στις 09/11/2016, η Επιτροπή ορίστηκε μαζί με την Κεντρική Τράπεζα, συναρμόδια για την εφαρμογή 
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με 
 κάρτες. Ο Κανονισμός αυτός αφορά την εξάλειψη των άμεσων και έμμεσων εμποδίων στην ορθή 
 λειτουργία και την ολοκλήρωση μιας ενιαίας αγοράς για τις ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς διακρί- 
 σεις μεταξύ εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών και επιβάλλει πλαφόν στις διατραπεζικές προ- 
 μήθειες για τις συναλλαγές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2.

2.1 Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 

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



10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2016

Α. Πρόεδρος

Πρόεδρος της Επιτροπής για το 2016, διετέλεσε η κα Λουκία Χριστοδούλου, η οποία διορίστηκε, με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 16/04/2013, για περίοδο πέντε ετών με ισχύ 
διορισμού από τις 18/04/2013.

Β. Μέλη και Αναπληρωματικά Μέλη

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 24/05/2013, ως Μέλη της Επιτροπής για 
περίοδο πέντε ετών, διορίστηκαν η κα Ελένη Καραολή, ο κ. Ανδρέας Καρύδης, ο κ. Χάρης Παστελλής 
και ο κ. Χρίστος Τσίγκης. 

Στις 31/01/2016, ο κ. Χρίστος Τσίγκης παραιτήθηκε από Μέλος της Επιτροπής και στη θέση του, με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 02/02/2016, διορίστηκε ο κ. Θεοφάνης Κωνσταντινίδης, 
μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Τσίγκη, δηλαδή μέχρι τις 23/05/2018. 

Στις 17/08/2016, ο κ. Κωνσταντινίδης παραιτήθηκε από Μέλος της Επιτροπής και στη θέση του, με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 05/09/2016, διορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Ουστάς για το 
υπόλοιπο της θητείας του κ. Κωνσταντινίδη. 

Την ίδια περίοδο, αναπληρωματικά μέλη παρέμειναν οι: κα Ελένη Χριστοδουλίδου, κ. Νίκος Δαμιανού, 
κ. Άνθιμος Χριστοδουλίδης και κ. Σταύρος Βιολάρης.

2.2 Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

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

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

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

Η Υπηρεσία, κατά το 2016, απαρτιζόταν από τη Διευθύντρια, δύο (2) Ανώτερους Λειτουργούς, τρεις 
(3) Λειτουργούς Α’, εννιά (9) Λειτουργούς, δύο (2) Έκτακτους Λειτουργούς αορίστου χρόνου και τρεις 
(3) Λειτουργούς Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών. Ως εκ τούτου, το 2016, το σύνολο του επιστημο- 
νικού προσωπικού της Υπηρεσίας της Επιτροπής ανερχόταν σε είκοσι (20) άτομα. 
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Πέραν του πιο πάνω προσωπικού, η Υπηρεσία υποβοηθείται από το Γραμματειακό και Βοηθητικό 
προσωπικό, που περί το τέλος του 2016 αποτελείτο από μια (1) Ανώτερη Γραμματειακό Λειτουργό, 
δύο (2) Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς, τέσσερις (4) Έκτακτους για Γραφειακά Καθήκοντα και 
τέσσερις (4) ωρομίσθιους (2 αχθοφόροι/κλητήρες και 2 καθαρίστριες). 

Κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων μηνών του 2016, μέσω δύο διαδικασιών για ειδικές συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών, προσέφεραν επίσης τις υπηρεσίες τους στην Επιτροπή δύο (2) Νομικοί, με 
ειδίκευση στα θέματα του δικαίου του ανταγωνισμού και ένας Οικονομολόγος με ειδίκευση στα 
οικονομικά, τη βιομηχανική οργάνωση και την οικονομετρία. 

Κατά τη διάρκεια του 2016, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία πλήρωσης τεσσάρων (4) 
κενών θέσεων λειτουργών της Υπηρεσίας της Επιτροπής, με γνώσεις στα νομικά. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2016, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με 
ημερομηνία 09/11/2016, έχει εγκριθεί η δημιουργία επτά (7) πρόσθετων θέσεων, από τις οποίες οι έξι 
(6) αφορούν θέσεις Λειτουργών και η μία (1) θέση Οικονομέτρη. Από τις έξι (6) θέσεις Λειτουργών, 
οι τέσσερις (4) θέσεις αφορούν κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την εφαρμογή και επο-
πτεία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ/751/2015, για την επιβολή ανώτατου ορίου στις διατραπεζι-
κές προμήθειες και οι υπόλοιπες δύο (2) για κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας της ΕΠΑ, σε σχέση 
με την εφαρμογή του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και του περί Ελέγχου των 
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου. Οι νέες αυτές θέσεις συμπεριλήφθησαν στον Προϋπολογισμό 
της Επιτροπής για το 2017, αλλά παρέμειναν παγοποιημένες. 
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Οργανόγραμμα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 2016

Μέλος

Πρόεδρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλος Μέλος Μέλος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Λειτουργός Α’ Λειτουργός Α’
(κενή θέση)

Λειτουργός

Ανώτερος
Λειτουργός

Διευθύντρια

Ανώτερος
Λειτουργός

Λειτουργός Α’ Λειτουργός Α’

Λειτουργός

ΛειτουργόςΛειτουργόςΛειτουργός

Λειτουργός ΛειτουργόςΛειτουργός
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Από την 1ην Οκτωβρίου 2010, στη θέση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας της Επιτροπής Προστασίας 
του Ανταγωνισμού υπηρετεί η κα Χριστιάνα Σιδέρη.

Τα υπόλοιπα μέλη του επιστημονικού και του γραμματειακού προσωπικού της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, κατά το 2016, ήταν τα εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Αθηνά Κυριακίδη Ανώτερη Λειτουργός

2 Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου Ανώτερη Λειτουργός

3 Μαρία Μιχαήλ Λειτουργός Α’

4 Τζώρτζια Καστάνου Καραπατάκη Λειτουργός Α’

5 Παναγιώτης Θωμά Λειτουργός Α’

6 Θεοδώρα Βαρνάβα Λειτουργός

7 Αγγελική Μαδιανού Λειτουργός

8 Αντωνία Αριστοδήμου Λειτουργός

9 Σταυρούλα Ττόφα Λειτουργός

10 Χριστόφορος Πελεκάνος Λειτουργός

11 Αναστάζια Πετρίδου Λειτουργός

12 Αντωνία Λεπτού Λειτουργός

13 Ελευθερία Τούρβα Λειτουργός

14 Κώστας Καραθύμιος Λειτουργός

15 Μαρία Τριανταφυλλίδου Λειτουργός Αορίστου Χρόνου

16 Μαρία Λαζάρου Λειτουργός Αορίστου Χρόνου

17 Γεωργία Νικολάου Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

18 Μαρίνος Μαυρομιχάλης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών

19 Πέτρος Στυλιανάκης Λειτουργός Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 Μαρία Ξενοφώντος Χρίστου Ανώτερη Γραμματειακός Λειτουργός

2 Ευδοκία Χριστοδούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

3 Έλενα Χειμάρη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

4 Χρυστάλλα Πασχαλίδου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

5 Μαρία Αγαπίου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

6 Άντρη Ευθυβούλου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

7 Βασιλική Κλείτου Έκτακτη για γραφειακά καθήκοντα

8 Κωνσταντίνος Καουράνης Αχθοφόρος / Κλητήρας

9 Δέσπω Κουλουμπρή Αχθοφόρος / Κλητήρας

10 Μαρίνα Δημητρίου Υπεύθυνη καθαριότητας

11 Όλγα Ανδρέου Υπεύθυνη καθαριότητας

2.3 Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού

Κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, μία νεοδιορισθείσα Λειτουργός της Υπηρεσίας της 
Επιτροπής έλαβε μέρος στο πρόγραμμα Αντιμονοπωλιακής Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες, από 04/04/2016 μέχρι 29/04/2016, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών προσωπικού ανάμεσα στις Αρχές Ανταγωνισμού των Κρατών 
Μελών και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εν λόγω Λειτουργός συμμετείχε στη Μονάδα G4, η οποία ειδικεύεται στα καρτέλ (Cartels) και είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει αριθμό σεμιναρίων και πρακτικές αναλύσεις υποθέσεων, τόσο μέσα 
από την εργασία της στις εν λόγω Μονάδες, όσο και μέσα από το γενικό πρόγραμμα, όπως αυτό είχε 
διαμορφωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

Επίσης, δύο νεοδιορισθείσες Λειτουργοί συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα CRESSE 2016 
Lawyers’ Course με τίτλο «The Role of Economics in Competition Law and Practice» που διεξήχθη στη 
Ρόδο από την 01/07/2016 μέχρι τις 04/07/2016.
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Η Επιτροπή κατά το υπό επισκόπηση έτος πραγματοποίησε ενενήντα οκτώ (98) συνεδρίες και 
ασχολήθηκε με σωρεία θεμάτων που υποβλήθηκαν ενώπιόν της και αφορούσαν καταγγελίες, 
αυτεπάγγελτες έρευνες και γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του υπό 
ανασκόπηση έτους, εξέδωσε συνολικά τριάντα δύο (32) αποφάσεις.

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

3.1 Ανασκόπηση των Αποφάσεων της Επιτροπής

Παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού 1

Κοινοποιήσεις Συγκεντρώσεων 21

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

10

Σύνολο 32

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ3.
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Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του 2016, εξέδωσε μία (1) καταδικαστική απόφαση με την οποία ομόφωνα 
διαπίστωσε παραβάσεις του Νόμου και επέβαλε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €31.009.766. 
Επίσης, η Επιτροπή, σε πέντε (5) περιπτώσεις, κατέληξε ότι το θέμα το οποίο καταγγέλθηκε δεν 
ενέπιπτε εντός των αρμοδιοτήτων της, ενώ σε τέσσερεις (4) περιπτώσεις ότι οι πληροφορίες που είχαν 
αποσταλεί δεν ήταν ικανοποιητικές στη βάση του άρθρου 35 και του Παραρτήματος του Νόμου και 
σε μία περίπτωση έκανε αποδεκτό το αίτημα του καταγγέλλοντα για απόσυρση της καταγγελίας του.

Σημειώνεται ότι, λόγω της προαναφερθείσας απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου (Δ.Δ.), μεγάλο 
μέρος της εργασίας της Επιτροπής αναλώθηκε στην ανάκληση και εξ υπαρχής έρευνα όλων των 
υποθέσεων στις οποίες συμμετείχε ο κ. Τσίγκης προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δ.Δ. 

3.2 Ανασκόπηση των νέων καταγγελιών και κοινοποιήσεων  
 προτεινόμενων συγκεντρώσεων

Κατά τη διάρκεια του 2016, υποβλήθηκαν στην Επιτροπή συνολικά έντεκα (11) νέες καταγγελίες για 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014. 
Η Επιτροπή, αφού τα εξέτασε, αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία να προβεί στη δέουσα 
προκαταρτική έρευνα για επτά (7) από αυτά, για τα οποία κρίθηκε ότι υπήρχαν ικανοποιητικά στοιχεία 
που δικαιολογούν τη διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή τεσσάρων 
(4) αυτεπάγγελτων ερευνών.

Συμφώνως των προνοιών του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, 
το 2016 γνωστοποιήθηκαν στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είκοσι έξι 
(26) νέες προτεινόμενες πράξεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, κατά το 2016, εξέτασε, 
αξιολόγησε και ενέκρινε είκοσι μία (21) κοινοποιηθείσες συγκεντρώσεις, δύο εκ των οποίων αφορούσαν 
συγκεντρώσεις για τις οποίες η Επιτροπή αποδέχτηκε σειρά δεσμεύσεων που είχαν υποβληθεί από τα 
μέρη, ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή. 

0 05 10 15 20 25

Καταγγελίες

Συγκεντρώσεις
11

26

30
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3.3 Ανασκόπηση των κοινοποιήσεων για πράξεις συγκεντρώσεων 

Με βάση τις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, η Επιτρο-
πή το 2016 εξέτασε και αξιολόγησε στο σύνολο είκοσι μία (21) κοινοποιηθείσες πράξεις συγκεντρώ-
σεων, από τις οποίες μία (1) αφορούσε πράξη συγκέντρωσης που είχε γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία 
το 2015, ενώ οι υπόλοιπες είκοσι (20) αφορούσαν πράξεις συγκεντρώσεων που είχαν γνωστοποιηθεί 
το 2016. 

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται όλες οι συγκεντρώσεις που είχαν κοινοποιηθεί 
και εγκριθεί από την Επιτροπή εντός του έτους 2016:

Τίτλος συγκέντρωσης
Αριθμός 

απόφασης
Ημερομηνία 

έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Navtech Inc. 
από την Airbus ProSky S.A.S. 

8/2016 12/02/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Black Forest 
Distillers GmbH από την Pernod Ricard S.A., μέσω της 
θυγατρικής της Pernod Ricard Deutschland GmbH

9/2016 23/03/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας RRC Poland 
Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia από την 
Ingram Micro Inc

11/2016 08/04/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
της εταιρείας Kermia Hotels Ltd και διαφόρων ακινήτων 
που ανήκουν στην Kermia Ltd από την εταιρεία Aesara 
Investment Ltd

12/2016 05/05/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
της επιχείρησης Jeppesen Marine από την Digital 
Marine Solutions II Ltd

13/2016 09/05/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από τις 
EUROGATE International GmbH, Interorient Navigation 
Co. Ltd και East Med Holdings S.A., μέσω της Eurogate 
Container Terminal Limassol Ltd

15/2016 16/06/2016
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Τίτλος συγκέντρωσης Αρ. απόφασης Ημ. έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη 
συγχώνευση του ομίλου εταιρειών E&G Electricplus Ltd 
και της εταιρείας IDEEA Distribution of Appliances Ltd

16/2016 24/06/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
του μετοχικού κεφαλαίου της Sportsman Media 
Holding GmbH από την Sportradar AG.

17/2016 04/07/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης Biosafe Group 
SA από την General Electric Company, μέσω της Biacore 
International AB.

18/2016 04/07/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της EPICOR. INC. και των θυγατρικών της από την KKR & 
CO. L.P., διαμέσου της ELEMENT ACQUISITION CORP.

19/2016 23/08/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την 
προτεινόμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου 
της NetSuite Inc. από την Oracle Corporation, μέσω 
της εταιρείας Napa Acquisition Corporation

20/2016 12/09/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μέρους του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Clivet 
S.p.A. και Clivet Espana S.A.U. από την Midea Electrics 
Netherlands B.V.

22/2016 19/09/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας AstraZeneca 
Sodertalje 1 AB και στοιχείων ενεργητικού του ομίλου 
AstraZeneca από την εταιρεία Pfizer Inc, μέσω της 
θυγατρικής της Pfizer Ireland Pharmaceuticals

23/2016 19/09/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Jordans Limited 
και Jordans Trust Company Limited από την εταιρεία 
Accomplish UK Holdings Limited

25/2016 02/12/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της 
Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου 
από την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης 
Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία

26/2016 08/12/2016
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Τίτλος συγκέντρωσης Αρ. απόφασης Ημ. έγκρισης

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών 
«Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την 
P & O MARITIME CYPRUS LTD

28/2016 16/12/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων αναφορικά 
με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-purpose 
terminal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP World 
Limassol Ltd

29/2016 16/12/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Fairways Automotive 
Holdings Ltd από την Τράπεζα Κύπρου μέσω της 
Landanafield Properties Ltd

30/2016 19/12/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
LUKOIL CYPRUS LTD από την εταιρεία CORAL Α.Ε. 
Πετρελαιοειδών & Χημικών Προϊόντων

31/2016 22/12/2016

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά 
του μετοχικού κεφαλαίου της Dynamic Network Services 
Inc. από την Oracle Corporation, μέσω των εταιρειών 
OC Acquisition LLC και Dakota Acquisition Corporation

32/2016 22/12/2016

3.4 Έλεγχος Κοινοπραξιών

Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 13, του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρή-
σεων Νόμου 83(Ι)/2014, προχώρησε σε έρευνα αριθμού κοινοπραξιών στον κατασκευαστικό τομέα, 
με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσον αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής είτε του Νόμου 22(Ι)/99 
είτε του Νόμου 83(Ι)/2014 και κατά πόσον αποτελούν κοινές επιχειρήσεις που πληρούν μόνιμα όλες τις 
λειτουργίες αυτόνομης οικονομικής οντότητας και ως τέτοιες θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στην 
Υπηρεσία της Επιτροπής.

Ειδικότερα η Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των 
κοινοπραξιών (α) Medcon - Nemesis JV και (β) Medcon - Nemesis Asphalt JV. Από την έρευνα που 
διεξήχθη, διαφάνηκε και στις δύο περιπτώσεις ότι οι εν λόγω κοινοπραξίες δεν εμπίπτουν στην κατη-
γορία πράξεων που σύμφωνα με το άρθρο (6)(1)(β) του Νόμου πληρούν την έννοια της συγκέντρωσης, 
καθότι παρόλο που αποτελούν κοινές επιχειρήσεις, εντούτοις δεν πληρούν τις λειτουργίες μιας 
αυτόνομης οικονομικής οντότητας.
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3.5 Συνοπτική Παρουσίαση της Απόφασης της Επιτροπής για   
 παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου

Καταγγελία της εταιρείας FBME Card Services Ltd εναντίον των 1. JCC Payment Systems Limited,  
2. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, 3. Marfin Popular Bank Public Co Ltd, 4. Ελληνική Τράπεζα 
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, 5. USB Bank Plc, 6. Alpha Bank Cyprus Ltd, 7. Emporiki Bank Cyprus Lim-
ited, 8. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, 9. Societe Generale Cyprus Ltd και 10. Τράπεζα 
Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

(Ημερ. Απόφασης 27/01/2016)

Η Επιτροπή, με την υπ’ αριθμό απόφαση της 6/2016 ημερομηνίας 27/01/2016, ομόφωνα κατέληξε 
ότι στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 3(1)(α) και 6(1)(α) και (β) του περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισμού Νόμου του 2014 (εφεξής ο «Νόμος») και των αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») από τις εταιρείες JCC Pay-
ment Systems Limited (εφεξής η «JCC»), Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (εφεξής η «Τράπεζα 
Κύπρου»), Marfin Popular Bank Public Co Ltd (εφεξής η «Marfin»), Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία 
Λίμιτεδ (εφεξής η «Ελληνική Τράπεζα»), USB Bank Plc (εφεξής η «USB»), Alpha Bank Cyprus Ltd (εφεξής 
η «Alpha Bank»), Εμπορική Τράπεζα Κύπρου Λτδ (εφεξής η «Εμπορική»), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
(Κύπρου) Λτδ (εφεξής η «Εθνική») και Societe Generale Cyprus Ltd (εφεξής η «Societe»). 

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία που υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 04/01/2010 
από την εταιρεία FBME Card Services Ltd (εφεξής η «FBMECS»), εναντίον των πιο πάνω αναφερομένων 
εταιρειών και της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ (εφεξής η «Τράπεζα Πειραιώς») αναφορικά με 
πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), (β) και (γ) και 6(1)(α) και (β) του Νόμου και των 
αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η 
καταγγελία αφορούσε τη συμπεριφορά της εταιρείας JCC και των προαναφερόμενων τραπεζών στην 
αγορά πληρωμών με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες).

Σημειώνεται ότι, για να λειτουργήσει ένα σύστημα πληρωμών με κάρτες, χρειάζεται ένα εξειδικευμέ-
νο δίκτυο όπως αυτό των εταιρειών Visa, MasterCard και American Express (AMEX). Τα συστήματα 
αυτά σύμφωνα με τους κανονισμούς τους, έχουν ως μέλη τους εκδότριες τράπεζες (τις τράπεζες που 
εκδίδουν κάρτες προς τους καταναλωτές) και αποδέκτριες εταιρείες (που διαχειρίζονται τις πράξεις 
πληρωμών με κάρτες όπως η JCC και η FBMECS). Η αγορά πληρωμών με κάρτες χωρίζεται σε δύο 
αγορές:

Α. Στα Συστήματα Πληρωμών π.χ. Visa, MasterCard, ΑΜΕΧ κλπ. (ανώτατο επίπεδο αγοράς) και 

Β. Στις Υπηρεσίες Έκδοσης Καρτών και Υπηρεσίες Αποδοχής Εμπόρων (κατώτατο επίπεδο αγοράς). 

Τα συστήματα πληρωμών (π.χ. Visa, MasterCard, ΑΜΕΧ) πωλούν τις υπηρεσίες τους σε δύο κατηγορίες 
πελατών α) τους κατόχους καρτών, και β) τους εμπόρους.

Τα συστήματα πληρωμών που είναι τριμερή, όπως η AMEX, περιλαμβάνουν τους εκδότες, τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους. Τα τετραμερή συστήματα πληρωμών όπως είναι η MasterCard 
και Visa περιλαμβάνουν τις εκδότριες τράπεζες, τις εταιρείες αποδοχής καρτών, τους καταναλωτές 
και τους εμπόρους. Όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν/υπηρεσία χρησιμοποιώντας την 
κάρτα του, ο έμπορας εισπράττει, (αφού περάσει την κάρτα του αγοραστή από το τερματικό του), 
το ποσό της λιανικής τιμής του προϊόντος μειωμένο κατά ένα ποσό. Το ποσό αυτό (εκφρασμένο σε 
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ποσοστό) είναι τα Δικαιώματα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΕΠ) και αποκόπτεται από την αποδέκτρια 
εταιρεία αφού πρώτα ελέγξει με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του αγοραστή κατά πόσο υπάρχει 
διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό του αγοραστή/πελάτη της τράπεζας που του έκδωσε την 
κάρτα. Ένα μεγάλο μέρος της χρέωσης ΔΕΠ αποτελεί η Διατραπεζική Προμήθεια, που επιστρέφεται 
από τις αποδέκτριες εταιρείες πίσω στις εκδότριες τράπεζες. Οι Διατραπεζικές Προμήθειες είναι  
ένας μηχανισμός εξισορρόπησης μέσω του οποίου μερικά έξοδα από την πλευρά της έκδοσης 
καλύπτονται από την πλευρά της αποδοχής. Οι διατραπεζικές προμήθειες αποτελούν το μεγαλύτερο 
μέρος της χρέωσης που επιβάλλουν οι εταιρείες αποδοχής καρτών στους εμπόρους, δηλαδή το 
ποσοστό επί της πράξης που επιβάλλεται στους εμπόρους για τη διαχείριση και αποπληρωμή της 
πράξης με τη χρήση καρτών πληρωμών. 

Οι παραβάσεις στις οποίες η Επιτροπή κατέληξε ότι στοιχειοθετούνται, εξετάστηκαν με βάση τα 
δεδομένα και γεγονότα του 2009-2010 και αφορούν:

i. την απόφαση της JCC ως ένωση επιχειρήσεων των εκδοτριών τραπεζών μετόχων της για τον 
 καθορισμό των Εγχώριων Διατραπεζικών Προμηθειών (στο εξής τα «ΕΔΠ»), που περιορίζει τον 
 ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής καρτών 
 πληρωμών εντός της Κύπρου, καθότι επιφέρει ένα ενιαίο σύστημα καθορισμού των ΕΔΠ κατά 
 παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω 
 παράβαση είναι συνεχιζόμενη. Επιβληθέν πρόστιμο προς JCC: €1.204.564.

ii. τις συμφωνίες που σύναψαν η JCC, μαζί με τις τράπεζες μη μετόχους της εντός της Κύπρου, 
 και συγκεκριμένα με τις USB, Εμπορική και Societe, για καθορισμό των ΕΔΠ, που περιορίζουν τον 
 ανταγωνισμό στην αγορά έκδοσης καρτών πληρωμών και κατ΄ επέκταση στην αγορά αποδοχής 
 καρτών πληρωμών εντός της Κύπρου, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του 
 αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω παράβαση είναι συνεχιζόμενη. Επιβληθέντα πρόστιμα 
 προς: JCC: €344.161, USB: €121.519, Εμπορική: €160.851 και Societe: €94.102.

iii. Την επιβολή αθέμιτων τιμών στις χρεώσεις που αφορούν τα Δικαιώματα Εξυπηρέτησης Πελα- 
 τών (στο εξής τα «ΔΕΠ») μέσω της πρακτικής της ληστρικής τιμολόγησης, από μέρους της JCC 
 η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών πληρωμών εντός της 
 επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του 
 αντίστοιχου άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. Επιβληθέν πρόστιμο προς JCC: €172.081.

iv. Την επιβολή αθέμιτων τιμών μέσω της πρακτικής της υπερβολικής τιμολόγησης στις χρεώσεις 
 που αφορούν τις ΕΔΠ, από τις τράπεζες μέτοχους της JCC, ήτοι Τράπεζα Κύπρου, Marfin, Ελλη- 
 νική Τράπεζα, Alpha Bank, Εθνική που κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση στην αγορά της 
 έκδοσης καρτών πληρωμών εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά παράβαση του 
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 άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. Επιβληθέντα πρόστιμα  
 προς: Τράπεζα Κύπρου: €7.221.443, Marfin: €7.670.648, Ελληνική Τράπεζα: €1.569.989, Alpha Bank:  
 €1.384.271 και Εθνική: €233.972. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, κατά τον ουσιώδη χρόνο, 
 ήτοι το 2009 και το 2010, η Επιτροπή κατέληξε ότι δεν παραβίασε το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου και  
 το αντίστοιχο άρθρο 102 της ΣΛΕΕ με την επιβολή αθέμιτων τιμών και/ή της πρακτικής της 
 υπερβολικής τιμολόγησης στις χρεώσεις που αφορούν τις ΕΔΠ.

v. Τη συμπεριφορά της Τράπεζας Κύπρου που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην έκδοση και αποδοχή 
 καρτών American Express (AMEX) εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και περιό- 
 ριζε τον ανταγωνισμό στην αγορά επεξεργασίας καρτών AMEX, καθότι χωρίς αντικειμενική 
 δικαιολόγηση, δεν παραχώρησε άδεια στην FBMECS έτσι ώστε τα τερματικά της να δέχονται  
 κάρτες American Express (AMEX) για σκοπούς επεξεργασίας συναλλαγών, παραβιάζοντας με τον 
 τρόπο αυτό το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. προς ζημιά  
 των καταναλωτών. Η εν λόγω παράβαση συνεχίστηκε μέχρι και το 2014. Επιβληθέν πρόστιμο προς 
 Τράπεζα Κύπρου: €10.832.165.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα της παράβασης 
καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να 
επιβάλει τα πιο πάνω αναφερόμενα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €31.009.766 (τριάντα ενός 
εκατομμυρίων και εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ).

Η Επιτροπή, με την απόφασή της, καλεί τις καταγγελλόμενες εταιρείες όπως, εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της καταβάλουν τα 
διοικητικά πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν.

Η Επιτροπή επίσης, ομόφωνα αποφάσισε, για σκοπούς παύσης των ως άνω διαπιστωθεισών 
παραβάσεων από μέρους της JCC, να επιβάλει στην JCC τα ακόλουθα μέτρα:

i. Να προβεί, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σε τροποποιήσεις όλων 
 των Service Agreements (Συμφωνίες Εξυπηρέτησης) ώστε αυτά να μην περιέχουν συγκεκριμένους 
 όρους και ακολούθως αφού επικυρωθούν (υπογραμμένα από όλα τα μέρη που επηρεάζονται από 
 τις τροποποιήσεις) να αποσταλούν προς την Επιτροπή,

ii. Να προβεί, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σε τροποποιήσεις του Κατα- 
 στατικού της, ώστε αυτό να προνοεί και/ή να περιλαμβάνει πρόνοιες σχετικά με τον τρόπο διορι- 
 σμού απόλυτα ανεξάρτητων, από τις Τράπεζες Μετόχων της Συμβούλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο 
 και ακολούθως να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Οι Σύμβουλοι αυτοί δεν πρέπει να κατέχουν 
 οποιαδήποτε θέση και/ή αξίωμα στις εν λόγω εταιρείες και πρέπει να ενεργούν εντελώς ανεξάρτητα 
 και να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς επηρεασμό από τις τράπεζες μετόχους της JCC.

iii. Η ανεξαρτησία των Συμβούλων πρέπει να επιβεβαιωθεί εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση 
 της απόφασης της Επιτροπής από την JCC, προς αυτήν, κοινοποιώντας της τις σχετικές επιστολές 
 διορισμού από τις τράπεζες μετόχους της, των διορισθέντων Διοικητικών Συμβούλων και σχε- 
 τικές ενυπόγραφες δηλώσεις από τους ίδιους τους Συμβούλους αναφορικά με την ανεξαρτησία 
 τους. Εν συνεχεία, για κάθε νέο διορισμό Διοικητικού Συμβούλου, η JCC να κοινοποιεί τα πιο πάνω 
 σχετικά έγγραφα εντός ενός (1) μηνός από τον διορισμό κάθε Διοικητικού Συμβούλου.

iv. Να συγγραφεί και να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της 
 απόφασης Κώδικας Διορισμού, Συμπεριφοράς και Παύσης των Μελών του Διοικητικού Συμβου- 
 λίου της JCC ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.
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3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Σημαντικών Αποφάσεων της Επιτροπής 
 για κοινοποιήσεις πράξεων συγκεντρώσεων

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, εξέτασε τις τρείς (3) πράξεις συγκεντρώσεων 
που πραγματοποιήθηκαν, ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών Παραχώρησης που υπογράφτηκαν μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τριών (3) εταιρειών, EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMAS-
SOL LTD, P & O MARITIME CYPRUS LTD και DP WORLD LIMASSOL LTD, με σκοπό την απόκτηση της 
διαχείρισης τριών τμημάτων στο λιμάνι Λεμεσού. Ειδικότερα:

α. του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (LOT 1) στο Λιμάνι Λεμεσού από την EUROGATE 
 CONTAINER, 

β. της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών «Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την  
 P & O MARITIME CYPRUS LTD, και

γ. του Τερματικού Πολλών Χρήσεων στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT 3) από την DP WORLD LIMASSOL LTD.

Αρ. Απόφαση:15/2016 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από τις EUROGATE International GmbH, Interorient 
Navigation Co. Ltd και East Med Holdings S.A, μέσω της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd

(Ημερ. Απόφασης 16/06/2016)

Αντικείμενο της συγκέντρωσης απετέλεσε η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτρο- 
πή στις 4 Μαΐου 2016, από τις εταιρείες EUROGATE International GmbH (στο εξής η «EUROGATE»),  
Interorient Navigation Co. Ltd (στο εξής η «INTERORIENT») και East Med Holdings S.A. (στο εξής 
η «EAST MED») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 
Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»).

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορούσε την προτιθέμενη απόκτηση της διαχείρισης του Τερματικού 
Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από τις εταιρείες EUROGATE, INTERORIENT 
και EAST MED, μέσω της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd (στο εξής η «EUROGATE CON-
TAINER»). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά δύο πράξεις: (α) τη δημιουργία της 
κοινής επιχείρησης EUROGATE CONTAINER από τις EUROGATE και τη Zirando Investments Limited 
(στο εξής η «ZIRANDO»), η οποία ανήκει στις INTERORIENT και EAST MED και (β) την απόκτηση της 

Η Επιτροπή ακόμη έκρινε ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι ισχυρισμοί της καταγγελίας της FBMECS 
περί παράβασης των άρθρων 3(1)(β) και 6(1)(β) του Νόμου και των αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 
της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του περιορισμού της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιπλέον, έκρινε ότι 
δεν έχει στοιχειοθετηθεί ο ισχυρισμός της καταγγελίας τής FBMECS περί παράβασης του άρθρου  
3(1)(γ) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ σε σχέση με ισχυρισμούς περί κατα- 
νομής αγορών-κατανομής πελατείας.
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διαχείρισης του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι Λεμεσού από την EUROGATE 
CONTAINER.

Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 16/06/2016, αφού εξέτασε την ενώπιόν της γραπτή έκθεση 
της Υπηρεσίας στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων και ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου, αποφάσισε ότι η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της 
ανταγωνιστικής αγοράς.

Αρ. Απόφασης: 28/2016 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών 
«Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την P & O MARITIME CYPRUS LTD 

(Ημερ. Απόφασης 16/12/2016)

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2016, αξιολόγησε την Έκθεση που 
υποβλήθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής, ως αποτέλεσα της πλήρους διερεύνησης που διεξήχθη 
σε σχέση με την πράξη συγκέντρωσης για την απόκτηση της διαχείρισης των Λιμενικών Υπηρεσιών  
«Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) από την P & O MARITIME CYPRUS LTD μέσω της 
δημιουργίας της κοινής επιχείρησης P & O MARITIME CYPRUS LTD από τις εταιρείες P & O Maritime  
FZE και G.A.P. Vassilopoulos Marine Services Limited, για την οποία είχε, κατά τη συνεδρία της ημε- 
ρομηνίας 10/11/2016, διαπιστώσει ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεν-
τρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλούσε 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπό εξέταση συγκέντρωσης, αναρτήθηκε στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Επιτροπής, και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Ενημερωτικό 
Δελτίο Τύπου, στο οποίο καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν σε πρώτο  
στάδιο.

Μετά από την έκδοση του σχετικού Δελτίου Τύπου, εταιρείες, Σύνδεσμοι και Φορείς υπέβαλαν 
στην Υπηρεσία, αυτοβούλως, τις θέσεις και παρατηρήσεις τους ως προς τη συμβατότητα της 
προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Ακολούθη-
σαν, διαπραγματεύσεις μεταξύ της Υπηρεσίας της Επιτροπής και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων,  
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σε σχέση με τυχόν διαφοροποιήσεις στις περιστάσεις που δημιούργησαν τη συγκέντρωση και  
μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα την άρση των αμφιβολιών που είχαν διαπιστωθεί από την 
Επιτροπή. Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπέβαλαν αριθμό 
δεσμεύσεων.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, έκρινε ότι 
οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από αυτές ήταν επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν 
διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, αποφάσισε να 
κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη 
αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 
σε σχέση με τη διαχείριση των Λιμενικών Υπηρεσιών «Marine Services» στο Λιμάνι Λεμεσού (LOT2) 
από την P & O MARITIME CYPRUS LTD. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις θα ισχύουν για όλη την περίοδο που αφορά η Συμφωνία Παραχώρησης και αφορούν  
τα κάτωθι:

Α. Δέσμευση για τροποποίηση της Συμφωνίας Κοινοπραξίας και του Ιδρυτικού Έγγραφου & 
 Καταστατικού της P & O MARITIME CYPRUS LTD, έτσι ώστε ο Διευθυντής της G.A.P. Vassilopoulos 
 Marine Port Services Limited να μην είναι παρών, να μην συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συζητή- 
 σεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της P & O MARITIME CYPRUS LTD 
 και να μην έχει δικαίωμα ψήφου επί οποιουδήποτε θέματος, συμφωνίας ή προτεινόμενης συμ- 
 φωνίας με την P & O MARITIME CYPRUS LTD στα οποία, εταιρείες του Ομίλου GAP Vassilopoulos  
 Public Ltd (στο εξής η «G.A.P.») έχουν ουσιαστικό εμπορικό ενδιαφέρον/Θέμα Σύγκρουσης 
 Συμφερόντων (Σημειώνεται ότι, οι όροι «ουσιαστικό εμπορικό ενδιαφέρον» ή/και «Θέματα Σύγ- 
 κρουσης Συμφερόντων» αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε θέματα που αφορούν εμπιστευτικές 
 ή/και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ή/και επαγγελματικά μυστικά εταιρειών που 
 δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με τις εταιρείες της G.A.P. (ανταγωνιστές) και σχετίζονται  
 με τις αγορές προηγούμενης (προμηθευτές) και επόμενης (πελάτες) οικονομικής βαθμίδας από  
 αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η P & O MARITIME CYPRUS LTD).

Β. Δέσμευση του Διοικητικού Συμβούλου της G.A.P. Vassilopoulos Marine Port Services Limited ότι 
 δε θα αποκτά, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφο- 
 ρίες ή/και επαγγελματικά μυστικά ανταγωνιστικών εταιρειών της G.A.P. VASSILOPOULOS  
 PUBLIC LTD και τις οποίες θα κατέχει η P & O MARITIME CYPRUS LTD, λόγω των δραστηριοτήτων 
 της, ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Παραχώρησης και ως προς τούτο, θα υπογράψει σχετική 
 γραπτή δέσμευση.

Γ. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν ότι θα εξασφαλίσουν ότι 
 ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, όπως οι Ελεγκτές της P & O MARITIME CYPRUS LTD, θα ελέγχει ότι, 
 τηρούνται οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν και θα ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή, ετησίως.

Δ. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων ότι:

 1. Η P & O MARITIME CYPRUS LTD θα διεξάγει τις εργασίες της μέσω της παροχής υπηρεσιών, 
  διευκολύνσεων και αγαθών σε μία βάση η οποία θα διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s 
  length basis). Οι συναλλαγές που θα γίνονται χωρίς διακρίσεις (arm’s length transactions) 
  αφορούν τη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, υποδομές, διευκολύνσεις και αγαθά, την 
  ποιότητά τους, καθώς και τις ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
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 2. Η P & O MARITIME CYPRUS LTD ειδικότερα, δεσμεύτηκε ότι οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία 
  πραγματοποιείται με την G.A.P. Vassilopoulos Public Limited ή με οποιαδήποτε από τις θυγα- 
  τρικές της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited, θα πραγματοποιείται υπό όρους, οι οποίοι 
  διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms).

 3. Η P & O MARITIME CYPRUS LTD δεσμεύτηκε να δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους και 
  προϋποθέσεις και τους τιμοκαταλόγους της (για ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις) 
  στην ιστοσελίδα της.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν ότι η P & O MARITIME 
CYPRUS LTD θα δημοσιεύσει τη διαδικασία και/ή τον μηχανισμό για τον χειρισμό παραπόνων στην 
ιστοσελίδα της, το αργότερο μέχρι τις 27/01/2017 και ταυτόχρονα θα ενημέρωνε την Επιτροπή, περί 
τούτου. 

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία επίλυσης παραπόνων και διαφορών δεν επηρεάζει τις εξουσίες της 
Επιτροπής, ως αυτές απορρέουν από τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 
2014, καθώς και τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014.

Ε. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων να τροποποιήσουν την Συμφωνία 
 Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μεταξύ της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και της P & O MARITIME  
 CYPRUS LTD για να αντιμετωπιστεί η ανησυχία ότι οι εταιρείες του ομίλου G.A.P. μπορεί να 
 επηρεάσουν τις στρατηγικές αποφάσεις της P & O MARITIME CYPRUS LTD ή να αποκτήσουν ευαί- 
 σθητες πληροφορίες αναφορικά με έναν ανταγωνιστή του ομίλου G.A.P.

Αρ. Απόφασης: 29/2016 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Ter-
minal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3) από την DP WORLD LIMASSOL LTD 

(Ημερ. Απόφασης 16/12/2016)

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2016, αξιολόγησε την Έκθεση 
που υποβλήθηκε από την Υπηρεσία της Επιτροπής, ως αποτέλεσμα της πλήρους διερεύνησης που 
διεξήχθη σε σχέση με την πράξη συγκέντρωσης για την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose 
Terminal του Λιμανιού Λεμεσού (LOT 3), μέσω της δημιουργίας της κοινής επιχείρησης DP WORLD 
LIMASSOL LTD, από τις εταιρείες DP World FZE και G.A.P. Vassilopoulos Multipurpose Port Services 
Ltd, για την οποία είχε, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/11/2016, διαπιστώσει ότι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος  
αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλούσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά 
της, με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπό εξέταση συγκέντρωσης, αναρτήθηκε στην επίσημη 
ιστοσελίδα της Επιτροπής, και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Ενημερωτικό 
Δελτίο Τύπου, στο οποίο καταγράφηκαν συνοπτικά οι αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν σε πρώτο στάδιο.

Μετά από την έκδοση του σχετικού Δελτίου Τύπου, αριθμός εταιρειών, Συνδέσμων, και Φορέων 
υπέβαλαν στην Υπηρεσία, αυτοβούλως, τις θέσεις και παρατηρήσεις τους ως προς τη συμβατότητα της 
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προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Ακολούθησαν 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Υπηρεσίας της Επιτροπής και των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε 
σχέση με τυχόν διαφοροποιήσεις στις περιστάσεις που δημιουργούν τη συγκέντρωση και μπορούν 
να έχουν ως αποτέλεσμα την άρση των αμφιβολιών που είχαν διαπιστωθεί από την Επιτροπή. Ως 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις υπέβαλαν 
αριθμό δεσμεύσεων.

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, έκρινε ότι 
οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από αυτές ήταν επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν 
διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, αποφάσισε να 
κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην 
αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 
σε σχέση με τη διαχείριση του τερματικού σταθμού πολλαπλών χρήσεων (LOT 3) του λιμανιού της 
Λεμεσού. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα ισχύσουν για 
όλη την περίοδο που αφορά η Συμφωνία Παραχώρησης και αφορούν τα κάτωθι:

Α. Δέσμευση για τροποποίηση της Συμφωνίας Κοινοπραξίας και του Ιδρυτικού Έγγραφου & 
 Καταστατικού της DP World Limassol Ltd, έτσι ώστε ο Διευθυντής της G.A.P. VASSILOPOULOS 
 MULTIPURPOSE PORT SERVICES CYPRUS LTD να μην είναι παρών, να μην συμμετέχει σε 
 οποιεσδήποτε συζητήσεις κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της DP  
 World Limassol Ltd και να μην έχει δικαίωμα ψήφου επί οποιουδήποτε θέματος, συμφωνίας ή 
 προτεινόμενης συμφωνίας με την DP World Limassol Ltd, στα οποία εταιρείες του Ομίλου GAP 
 Vassilopoulos Public Ltd (στο εξής η «G.A.P.») έχουν ουσιαστικό εμπορικό ενδιαφέρον/Θέμα 
 Σύγκρουσης Συμφερόντων (Σημειώνεται ότι, οι όροι «ουσιαστικό εμπορικό ενδιαφέρον» ή/και 
 «Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων» αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε θέματα που αφορούν 
 εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ή/και επαγγελματικά μυστικά 
 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με τις εταιρείες της G.A.P., (ανταγωνιστές), 
 και σχετίζονται με τις αγορές προηγούμενης (προμηθευτές) και επόμενης (πελάτες) οικονομικής 
 βαθμίδας από αυτές στις οποίες θα δραστηριοποιείται η DP World Limassol Ltd).

Β. Δέσμευση του Διοικητικού Συμβούλου της G.A.P. VASSILOPOULOS MULTIPURPOSE PORT SER- 
 VICES CYPRUS LTD ότι δεν θα αποκτά, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες 
 επιχειρηματικές πληροφορίες ή/και επαγγελματικά μυστικά ανταγωνιστικών εταιρειών της G.A.P 
 και τις οποίες θα κατέχει η DP World Limassol Ltd, λόγω των δραστηριοτήτων της, ως αποτέλεσμα 
 της Συμφωνίας Παραχώρησης και ως προς τούτο θα υπογράψει σχετική γραπτή δέσμευση.

Γ. Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν ότι θα εξασφαλίσουν ότι  
 ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, όπως οι Ελεγκτές της DP World Limassol Ltd, θα ελέγχει ότι τηρούνται  
 οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν και θα ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή, ετησίως.

Δ. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων ότι:

 1. Η DP World Limassol Ltd θα διεξάγει τις εργασίες της μέσω της παροχής υπηρεσιών, διευκο- 
  λύνσεων και αγαθών σε μία βάση η οποία θα διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length 
  basis). Οι συναλλαγές που θα γίνονται χωρίς διακρίσεις (arm’s length transactions) αφορούν 
  τη πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, υποδομές, διευκολύνσεις και αγαθά, την ποιότητά 
  τους, καθώς και τις ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις.
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 2. Η DP World Limassol Ltd, ειδικότερα, δεσμεύτηκε ότι οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία 
  πραγματοποιείται με την G.A.P. Vassilopoulos Public Limited ή με οποιαδήποτε από τις θυγα- 
  τρικές της G.A.P. Vassilopoulos Public Limited, θα πραγματοποιείται υπό όρους οι οποίοι 
  διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms).

 3. Η DP World Limassol Ltd δεσμεύτηκε να δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους και προϋ- 
  ποθέσεις και τον τιμοκατάλογό της (για ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις) στην 
  ιστοσελίδα της.

 4. Η DP World Limassol Ltd δεσμεύτηκε να πληροφορεί την αγορά για τον μηχανισμό εκπτώ- 
  σεων (rebate mechanism).

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν ότι η DP World Limassol 
Ltd θα δημοσιεύσει τη διαδικασία και/ή τον μηχανισμό για τον χειρισμό παραπόνων στην ιστοσελίδα 
της, το αργότερο μέχρι τις 27/01/2017 και ταυτόχρονα, θα ενημερώσει την Επιτροπή περί τούτου.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία επίλυσης παραπόνων και διαφορών δεν επηρεάζει τις εξουσίες της 
Επιτροπής, ως αυτές απορρέουν από τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο του 
2014, καθώς και τους περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 2008 και 2014.

Ε. Δέσμευση των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων να τροποποιήσουν τη Συμ- 
 φωνία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών μεταξύ της G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC και της DP  
 World Limassol Ltd για να αντιμετωπιστεί η ανησυχία ότι οι εταιρείες του ομίλου G.A.P. μπορεί 
 να επηρεάσουν τις στρατηγικές αποφάσεις της DP World Limassol Ltd ή να αποκτήσουν  
 ευαίσθητες πληροφορίες αναφορικά με έναν ανταγωνιστή του ομίλου G.A.P.

ΣΤ. Δέσμευση ότι οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες 
 της Συμφωνίας Παραχώρησης μεταξύ της DP World Limassol Ltd και της Κυβέρνησης της  
 Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τον 
 περιορισμό των 900.000 τόνων, η DP World Limassol Ltd και η Κυπριακή Δημοκρατία συμφω- 
 νούν ότι οι υφιστάμενοι χρήστες του Λιμανιού Λάρνακας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από  
 την Αρχή Λιμένων Κύπρου για τις εμπορικές τους εργασίες στο λιμάνι της Λάρνακας (χωρίς  
 να εφαρμόζεται ο περιορισμός των 900.000 τόνων), σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της 
 Κυβέρνησης, για τη χρήση του λιμανιού Λάρνακας, όπως αυτή θα διαμορφώνεται από καιρού εις 
 καιρό.
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3.7 Κλαδική έρευνα (Sector Inquiry)

Η Επιτροπή, στη βάση των εξουσιών της που απορρέουν από την τροποποίηση του περί της Προστα-
σίας του Ανταγωνισμού Νόμου και ειδικότερα με την προσθήκη του άρθρου 32Α, στις 15/12/2014 
αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους επισκόπησης του κλάδου της αγοράς των πετρελαιοειδών, ιδίως 
σε ότι αφορά τους ακόλουθους τύπους πετρελαιοειδών: βενζίνη 95 οκτανίων, βενζίνη 98 οκτανίων, 
πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και υγραέριο, κατά την περίοδο 2008-2014. Πρωταρχικός 
στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά 
πετρελαιοειδών (εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, χονδρική διανομή, και λιανική εμπορία). 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής, προκειμένου να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφο-
ρικά με τη λειτουργία της εν λόγω αγοράς, εντός του 2016 κατήρτισε και απέστειλε ερωτηματολόγια, 
στη βάση του άρθρου 30 του Νόμου, στους εμπλεκόμενους φορείς της αγοράς, ήτοι σε όλες τις 
εταιρείες πετρελαιοειδών και σε όλες τις εταιρείες υγραερίου που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, 
σε όλα τα πρατήρια πετρελαιοειδών που λειτουργούσαν ή/και λειτουργούν εντός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κατά την περίοδο αναφοράς της έρευνας, στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Τμήμα Τελωνείου του Υπουργείου Οικονομικών, στον Κυπριακό 
Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθή-
κευσης Πετρελαιοειδών (ΚΕτΑΠ) και στην εταιρεία VTT Vasiliko.

Η εν λόγω έρευνα, είναι σε εξέλιξη.
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4.1 Διοργάνωση Συνεδρίων/Ημερίδων

Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα «Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών δια της Χειραγώγησης 
Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις»

Στις 25 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου 
Οικονομικών ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών δια της Χειραγώγησης 
Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις». Την Ημερίδα διοργάνωσε η Επιτροπή και το Γενικό Λογιστήριο 
της Δημοκρατίας. 

Στόχος της Ενημερωτικής Ημερίδας ήταν να πληροφορήσει τις Αναθέτουσες Αρχές / τους Αναθέτοντες 
Φορείς που ασχολούνται με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για το φαινόμενο της 
νόθευσης δημόσιων διαγωνισμών και χειραγώγησης προσφορών (bid rigging) από οικονομικούς 
φορείς και να επεξηγήσει τον τρόπο ανίχνευσης και πρόληψης συμπαιγνιακών πρακτικών σε δημόσιους 
διαγωνισμούς.

Οι ομιλητές της εκδήλωσης που προέρχονταν τόσο από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού 
όσο και από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας παρουσίασαν τα θέματα «Νόθευση Δημόσιων 
Διαγωνισμών: Παράγοντες της αγοράς που ευνοούν τη Συμπαιγνία, Συνήθεις μορφές Συμπαιγνιακής 
Συμπεριφοράς, Ανίχνευση και Τρόποι Αποτροπής αυτών» και «Μέτρα που λαμβάνονται για την Πρόληψη 
Νόθευσης του Ανταγωνισμού στις Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων».

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(ADVOCACY)

4.
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Την ημερίδα παρακολούθησαν Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και των πολλών συμμετοχών, η Ενημερωτική Ημερίδα επαναλή-
φθηκε και στις 15 Ιουνίου 2016, στον ίδιο χώρο.

4.2 Παρουσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού  
 στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στη διάρκεια της υπό επισκόπηση χρονιάς, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
ανταποκρίθηκε στις προσκλήσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, όπου κατέθεσε τις απόψεις της 
για σειρά ζητημάτων και θεμάτων που άπτονται του τομέα του Ανταγωνισμού και απασχόλησαν τις 
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Ακολουθεί συνοπτικός κατάλογος με τις συμμετοχές της Επιτροπής  
στις συνεδρίες των διάφορων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών κατά το υπό επισκόπηση έτος:

• Την 01/03/2016, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
 και Τουρισμού με θέμα «Η αναγκαιότητα μείωσης των τιμών των αγαθών πρώτης ανάγκης (ψωμί, 
 γάλα) ένεκα των μειώσεων του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων».

• Στις 13/09/2016 και 04/10/2016, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, 
 Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα «Ο περί Μετονομασίας της Υπηρεσίας Ανταγω- 
 νισμού και Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2016».

• Στις 04/10/2016 και 22/11/2016, στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και 
 Φυσικών Πόρων με θέμα «Ο περί Γάλακτος (Σύναψη Συμβάσεων για Παράδοση Νωπού Γάλακτος) 
 Νόμος του 2016».

• Στις 18/10/2016, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων  
 με θέμα «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την 
 εισαγωγή, τη χρήση και την εμπορία γαλακτοσκόνης» 

• Στις 18/10/2016 και 29/11/2016, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών 
 Πόρων με θέμα «Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος σε Γεωργοκτηνοτροφικά  
 και Μεταποιημένα Προϊόντα Νόμος του 2014»

• Στις 22/11/2016, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
 και Τουρισμού με θέμα «Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφο- 
 ρίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός)  
 Νόμος του 2016».
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4.3 Γνωμοδοτήσεις

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

Ειδικότερα, η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού και της εξέτασης 
των αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό από τη θέσπιση νόμων και διατάξεων, συνέδραμε μέσω 
του γνωμοδοτικού της έργου παρέχοντας προς διάφορους φορείς του δημοσίου, είτε μετά από 
συγκεκριμένα αιτήματα είτε εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας γνωμοδοτήσεις. Απόψεις και συστάσεις έχουν 
δοθεί και στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων για αριθμό προσχεδίων νομοσχεδίων, καθώς και 
γνωμοδοτήσεις προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με αριθμό θεμάτων και νομοθεσιών 
που ήταν ενώπιόν της. Αξίζουν δε να αναφερθούν οι παρεμβάσεις και η συμβολή της Επιτροπής σε 
ό,τι αφορά:

• Παροχή γνώμης προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε σχέση με το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται 
 ως «Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος του 2016».

• Διαβούλευση σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου 
 (Πληρωτέα Δικαιώματα) Διατάγματος του 2016.

• Παροχή γνώμης προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
 Τουρισμού για το Νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως «Ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών  
 της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή 
 Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

• Συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, και το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τη μεταφορά 
 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 2015/751, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τις 
 διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες στο εθνικό δίκαιο.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, μετά από πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, είχε ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της θέσης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ομάδα Εργασίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της ΕΕ, για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 
μορφών διακρίσεων (E-Commerce Regulation). 

Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις που αφορούν την υλοποίηση του Στρατηγικού 
Σχεδίου Ανάπτυξης της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς, το οποίο τελεί υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που 
διενήργησε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για τη θέσπιση των «περί 
Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου, καθώς και για Συναφή θέματα (γενικοί κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου) Κανονισμοί 2016», 
παραθέτοντας τη γνώμη της και συνεργάστηκε με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού για τον καταρτισμό του «Οδηγός νομικών ρυθμιστικών πτυχών ηλεκτρονικού εμπορίου».
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Η σημασία των διεθνών σχέσεων για την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι συνδεδεμένη 
με το όραμά της να αποτελέσει μια δυναμική Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού, η οποία συμπορεύεται 
με τις διεθνείς πρακτικές και προάγει τις αρχές ανταγωνισμού σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Η 
συμμετοχή των στελεχών της Επιτροπής σε ομάδες εργασίας είναι από τους βασικότερους τρόπους 
συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής και συνδιαμόρφωσης των πολιτικών ανταγωνισμού, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της, προς όφελος της αγοράς. Η ενεργός συμμετοχή και 
συνεργασία σε κοινοτικό επίπεδο κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ.1/2003.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ

5.
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5.1 Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
 Δικτύου Ανταγωνισμού

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

 Στις 27 Ιουνίου 2016 και στις 17-18 Νοεμβρίου 2016, η Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε μέρος στις 
 Συναντήσεις των Προέδρων Αρχών Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθησαν  
 στις Βρυξέλλες. 

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

5.2 Εκπροσώπηση σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια

• ECN COMPETITON AND CONSUMER DAY 

 Στις 17-18 Απριλίου 2016, η Πρόεδρος της Επιτροπής και η Διευθύντρια της Υπηρεσίας έλαβαν  
 μέρος στο ECN COMPETITON AND CONSUMER DAY, που διεξήχθη στο Άμστερνταμ από την 
 αντίστοιχη Αρχή Ανταγωνισμού.

• WORKSHOP ON BEST PRACTICES IN BID-RIGGING CASES 

 Στις 3 & 4 Νοεμβρίου 2016, μία Ανώτερη Λειτουργός και μία Λειτουργός έλαβαν μέρος στο σεμινά- 
 ριο με τίτλο «Workshop on Best Practices in bid-rigging cases» που διοργανώθηκε στη Ρώμη με τη 
 συνεργασία των Ιταλικών και Ολλανδικών Αρχών Ανταγωνισμού.
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