
 

 

 

Σημαντική επιτυχία της Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ σε συνεργασία 

με την Trojan Economics σε υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού 

 

Το γραφείο μας, σε συνεργασία με την Trojan Economics, εκπροσώπησε την FBME Card 

Services Ltd («FBMECS») σε υπόθεση καταγγελίας ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του 

Ανταγωνισμού («ΕΠΑ») εναντίον της JCC και διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η καταγγελία αφορούσε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και 

συμπεριφορές εκ μέρους της JCC και των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά παράβαση των εθνικών 

και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού. Το συνολικό πρόστιμο που επέβαλε η ΕΠΑ ανέρχεται σε 

€31.009.765.  

Η υπόθεση είναι αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες που παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα 

ενώπιον της ΕΠΑ και κρίνεται σημαντική όχι μόνο λόγο του ύψους του προστίμου που επιβλήθηκε 

και του αριθμού των εμπλεκομένων μερών που αφορούσε, αλλά και λόγο της μεγάλης σημασίας 

των επηρεαζόμενων αγορών για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.  

Πιο συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία της FBMECS και κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, η 

ΕΠΑ αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου στις JCC, Τράπεζα Κύπρου, Marfin Popular 

Bank, Ελληνική τράπεζα, USB Bank, Alpha Bank, Εμπορική Τράπεζα Κύπρου, Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος (Κύπρου) και Societe Generale Cyprus για διάφορες παραβάσεις της εθνικής και 

ενωσιακής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που παρουσιάζονται αναλυτικότερα πιο κάτω. 

Επιπρόσθετα, η ΕΠΑ επέβαλε διορθωτικά μέτρα στην JCC ώστε να διασφαλίζεται ο διορισμός 

μελών στο Διοικητικό της Συμβούλιο που θα είναι ανεξάρτητοι από τις τράπεζες μετόχους της. 

Η καταγγελία αφορούσε αφενός πρακτικές που γίνονταν κατόπιν συντονισμού της JCC και των 

τραπεζών για καθορισμό τιμών και όρων συναλλαγής με περιοριστικό αντικείμενο για τον 

ανταγωνισμό και αφετέρου μονομερείς πρακτικές από την Τράπεζα Κύπρου που κατείχε 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά έκδοσης και αποδοχής καρτών AMEX, αλλά και τις 

τράπεζες μετόχους της JCC συνδυαστικά που κατείχαν συλλογική θέση στη σχετική αγορά 



έκδοσης καρτών πληρωμών στην Κύπρο, με σκοπό την εκμετάλλευση των πελατών τους και/ή 

τον αποκλεισμό της FBMECS από την αγορά.     

Σχετικά αναφέρεται ότι για να διενεργηθεί μια πληρωμή με κάρτα από ένα πελάτη προς έναν 

έμπορο χρειάζεται να μεσολαβήσουν διάφορα στάδια. Αρχικά είναι τα συστήματα πληρωμών 

όπως VISA και MasterCard που δίδουν εξουσιοδότηση στις εκδότριες εταιρείες, εν προκειμένω 

τις τράπεζες να εκδίδουν κάρτες πληρωμής στους καταναλωτές. Τα συστήματα πληρωμών 

χωρίζονται σε τριμερή και τετραμερή. Τα τετραμερή συστήματα περιλαμβάνουν εκδότες, 

καταναλωτές, εμπόρους και αποδέκτριες εταιρείες. Οι αποδέκτριες εταιρείες όπως η JCC και η 

FBMECS μεσολαβούν με τα συστήματα πληρωμών και τους εμπόρους προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Οι αποδέκτριες εταιρείες κάθε φορά που επεξεργάζονται μια 

συναλλαγή μεταξύ ενός καταναλωτή και του εμπόρου χρεώνουν τον έμπορο ένα ποσό το οποίο 

υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής, γνωστό ως το Δικαίωμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών («ΔΕΠ»). Στην ουσία η αποδέκτρια εταιρεία ελέγχει με την εκδότρια εταιρεία ότι υπάρχει 

διαθέσιμο υπόλοιπο στο λογαριασμό του καταναλωτή και μετά προχωρεί στην ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. Στα ΔΕΠ περιλαμβάνονται και οι Εγχώριες Διατραπεζικές Προμήθειες («ΕΔΠ») που 

είναι ποσό που επιστρέφεται πίσω στις εκδότριες εταιρείες ως αντιστάθμισμα για τα έξοδα 

έκδοσης των καρτών. Οι ΕΔΠ αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των ΔΕΠ, τα οποία επωμίζονται 

οι έμποροι.      

Πριν την είσοδο της FBMECS στη σχετική αγορά της αποδοχής καρτών VISA και MasterCard για 

συναλλαγές εντός Κύπρου, η JCC κατείχε μονοπωλιακή θέση, ως η μοναδική εταιρεία που 

δραστηριοποιείτο στην εν λόγω σχετική αγορά. Σημειώνεται ότι η JCC διατήρησε δεσπόζουσα 

θέση στην εν λόγω αγορά, ακόμη και μετά την είσοδο της FBMECS, αφού το σχέδιο εξόντωσης 

της FBMECS που εφάρμοσε (σε συνεργασία με τις τράπεζες) δεν άφησε περιθώρια ανάπτυξης 

ισότιμου ανταγωνισμού (competition on the merits). Τα έσοδα της JCC προέρχονταν, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, από τα ΔΕΠ τα οποία περιλαμβάνουν και τις ΕΔΠ που καταβάλλονται 

στις τράπεζες. Όσο πιο χαμηλές είναι οι ΕΔΠ τόσο πιο ψηλό είναι το περιθώριο κέρδους για την 

JCC, με δεδομένο το ύψος των ΕΔΠ. Εντούτοις, λόγο του ότι οι μέτοχοι της JCC ήταν οι τράπεζες 

και το Διοικητικό Συμβούλιο της JCC διοριζόταν από τις τράπεζες μετόχους, δεν υπήρχε κίνητρο 

από πλευράς της JCC να μειώσει τις ΕΔΠ, που κατέληγαν σε κάθε περίπτωση πίσω στις τράπεζες 

με τη μορφή εσόδων. Περαιτέρω, ακόμα και οι τράπεζες που δεν ήταν μέτοχοι της JCC, 

υπέγραψαν συμφωνίες με τη JCC βάσει των οποίων οι ΕΔΠ καθορίζονταν σε ψηλά επίπεδα, 

γεγονός που μείωσε δραστικά τα κίνητρά τους για μεταστροφή στην FBMECS, αφού η τελευταία 

δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των τραπεζών για ψηλές ΕΔΠ και ταυτόχρονα 



να διατηρεί χαμηλά ΔΕΠ για να προσελκύσει του εμπόρους. Όπως σημείωσε η ΕΠΑ στην 

απόφασή της, ο συνδυασμός των ΕΔΠ και των ΔΕΠ που αποφασίστηκαν από την JCC και/ή 

συμφωνήθηκαν μεταξύ της JCC και των τραπεζών καθιστούσε δυσχερέστερη ή και ανέφικτη της 

προσέλκυση εμπόρων από την FBMECS ενώ παράλληλα συμπίεζε δραστικά τα περιθώρια 

κέρδους της.  

Επιπρόσθετα, η είσοδος στην αγορά νέων ανταγωνιστών καθίστατο  δυσκολότερη λόγω της 

επιθετικής τιμολόγησης της JCC όσον αφορά το ύψος των ΔΕΠ. Όπως παρατήρησε η ΕΠΑ στην 

απόφασή της, με την είσοδο της FBMECS στην αγορά, η JCC άρχισε να χρεώνει μειωμένα ΔΕΠ, 

ακόμη και κάτω από το κόστος της, κατά τρόπο μάλιστα επιλεκτικό σε εμπόρους που είχαν 

προσεγγιστεί από την FBMECS ή και μεταστραφεί στην FBMECS. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 

ότι όταν τελικά η FBMECS τερμάτισε τη δραστηριοποίησή της στην αγορά, η JCC επανάφερε τα 

ΔΕΠ στα επίπεδα που εφαρμόζονταν πριν από την είσοδο της FBMECS στην αγορά.          

Πέραν από τα τετραμερή συστήματα πληρωμών όμως που περιγράφονται πιο πάνω, όπως ήδη 

αναφέρθηκε υπάρχουν και τα τριμερή συστήματα πληρωμών. Τα τριμερή συστήματα πληρωμών, 

όπως είναι το σύστημα πληρωμών με κάρτες American Express, έχουν ως μέρη τους τους 

εμπόρους, τους καταναλωτές και τις εκδότριες εταιρείες. Σε αυτά τα συστήματα πληρωμών, η 

έκδοση και η αποδοχή καρτών γίνονται από το ίδιο το σύστημα πληρωμών χωρίς να μεσολαβεί 

τέταρτο πρόσωπο για την αποδοχή της συναλλαγής. Όσον αφορά ειδικότερα το σύστημα 

πληρωμών της American Express, σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου συνιστά τον αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο του εν λόγω συστήματος στην Κύπρο, και ως εκ τούτου κατέχει δεσπόζουσα θέση. 

Αν και η έκδοση και αποδοχή στα τριμερή συστήματα πληρωμών γίνεται από την ίδια εταιρεία, 

εντούτοις, πριν την αποδοχή, χρειάζεται να γίνει επεξεργασία των καρτών. Στην περίπτωση της 

Κύπρου, έχει παραχωρηθεί αποκλειστική εξουσιοδότηση από την Τράπεζα Κύπρου προς την 

JCC, ώστε η τελευταία να επεξεργάζεται κάρτες American Express. Η  εν λόγω επεξεργασία 

ουσιαστικά περιλαμβάνει τη χρήση τερματικού μηχανήματος για τη διαβίβαση στοιχείων στο 

σύστημα πληρωμών. Η Τράπεζα Κύπρου αρνήθηκε να χορηγήσει σχετική άδεια στην FBMECS 

προκειμένου να επεξεργάζεται μέσω των δικών της τερματικών τις συναλλαγές με κάρτες 

American Express. Η πρακτική αυτή πέραν του ότι προκάλεσε τον αποκλεισμό της εισόδου της 

FBMECS στη σχετική αγορά της επεξεργασίας καρτών πληρωμής American Express, περιόρισε 

και τις επιλογές των εμπόρων, οι οποίοι υποχρεωτικά θα έπρεπε να συνεργαστούν με την JCC 

προκειμένου να είναι εφικτή η αποδοχή εκ μέρους τους πληρωμών από πελάτες τους με κάρτες 

American Express. 



Ενόψει των πιο πάνω και αποδεχόμενη τις θέσεις που εμπεριστατωμένα προέβαλε η FBMECS, 

όπως αυτές ετοιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν ενώπιον της ΕΠΑ από το γραφείο μας, η ΕΠΑ 

επέβαλε διοικητικά πρόστιμα και διορθωτικά μέτρα λόγω παραβάσεων της εθνικής και ενωσιακής 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας:  

1) Πρόστιμο στη JCC (€1.204.564) για την επιβολή ενιαίου συστήματος καθορισμού των 

Εγχώριων Διατραπεζικών Προμήθειών. 

2) Πρόστιμο στις JCC (€344.161), USB BANK (€121.519), Societe Generale (€94.102) και 

Εμπορική Τράπεζα (€160.851) για τον καθορισμό των Εγχώριων Διατραπεζικών 

Προμηθειών. 

3) Πρόστιμο στη JCC (€172.081) για την πρακτική της επιθετικής τιμολόγησης (τιμή κάτω 

του κόστους προς εξόντωση του ανταγωνισμού) αναφορικά με τα ΔΕΠ. 

4) Πρόστιμο στις Τράπεζα Κύπρου (€7.221.443), Marfin Popular Bank (€7.670.648), 

Ελληνική Τράπεζα (€1.569.989), Alpha Bank (€1.384.271), Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

(Κύπρου) (€233.972), για υπερβολική τιμολόγηση σε σχέση με τις Εγχώριες 

Διατραπεζικές Προμήθειες.  

5) Πρόστιμο στην Τράπεζα Κύπρου (€10.832.165) για άρνηση παραχώρησης άδειας στην 

FBMECS να επεξεργάζονται στα τερματικά της συναλλαγές με κάρτες American Express.    

6) Διορθωτικά μέτρα στη JCC για να διασφαλιστεί η παρουσία στο Διοικητικό της Συμβούλιο, 

προσώπων που θα είναι ανεξάρτητα από τους μετόχους της. 
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