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ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ  

29 Ιαλνπαξίνπ 2016 

[ΜΙΥΑΗΛ, Γ.] 

Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο 

Τπόζεζε Αξ.5651/2013 

Μεηαμύ 

ΑΡΥΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ 

Αηηήηξηαο 

θαη 

1. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 

2. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΔΩ  

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Καζ’ σλ ε Αίηεζε 

 

Γηα Αηηήηξηα: θ. Κ. Υαηδεησάλλνπ γηα Α.Κ. Υαηδεησάλλνπ & ία 

Γηα Καζ’ σλ ε Αίηεζε: θα Κ. Κιεάλζνπο γηα Γεληθό Δηζαγγειέα 

Γηα Δλδηαθεξόκελν Μέξνο: θ. Π. Πνιπβίνπ θαη θα Μ. Αλησλίνπ γηα Υξπζαθίλεο & 
Πνιπβίνπ Γ.Δ.Π.Δ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Μιταήλ, Γ.: Οη Αηηεηέο δεηνύλ ηελ αθύξσζε ηεο απόθαζεο ηεο Καζ’ εο ε Αίηεζε 

(ζην εμήο ε «ΔΠΑ») εκεξνκελίαο 13.6.2013 ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε ΔΠΑ 

απνθάζηζε ηελ έθδνζε πξνζσξηλώλ κέηξσλ κεηά από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ 

Δλδηαθεξνκέλνπ Μέξνπο.  

Καηά ην ζηάδην ηεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ελώ νη γξαπηέο αγνξεύζεηο όισλ ησλ 

κεξώλ είραλ νινθιεξσζεί, νη ζπλήγνξνη ηεο Αηηήηξηαο ήγεηξαλ ζέκα παξάλνκεο 

ζπγθξόηεζεο / ζύλζεζεο ηεο ΔΠΑ. Πξνο ππνζηήξημε ησλ ζέζεώλ ηνπο 

θαηαρώξεζαλ ζπκπιεξσκαηηθή γξαπηή αγόξεπζε θαη ην ίδην έπξαμαλ θαη νη Καζ’ σλ 

ε Αίηεζε. 
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Μεηά από θνηλό αίηεκα πξνο ην Γηθαζηήξην όισλ ησλ πιεπξώλ, νξίζηεθε ε ππόζεζε 

γηα δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζρπξηζκνύ ηεο Αηηήηξηαο πνπ αθνξά 

παξάλνκε ζπγθξόηεζε / ζύλζεζε. 

Ο ηζρπξηζκόο ηεο Αηηήηξηαο εζηηάδεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Υξίζηνπ Σζίγθε σο 

κέινπο ηεο ΔΠΑ. Η Αηηήηξηα πξνβάιιεη δπν νπζηαζηηθά ιόγνπο πξνο ππνζηήξημε ηνπ 

ηζρπξηζκνύ ηεο: 

1. Καηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ ζηηο 24.5.2013, ν θ. Σζίγθεο ήηαλ κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηξνβόινπ από ην νπνίν παξαηηήζεθε κεηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ 

δειαδή ζηηο 25.5.2013. Η ζπκκεηνρή απηή είλαη, θαηά ηελ Αηηήηξηα, παξάλνκε 

δηόηη σο κέινο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ελδερνκέλσο λα έρεη άκεζν ή έκκεζν ή 

άιιν ζπκθέξνλ πνπ δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπ. 

 

2. Ο θ. Σζίγθεο ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κέινο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ 

Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο (ζην εμήο ην «ΓΗΚΟ»). Η ηδόηεηα ηνπ απηή, θαηά ηελ 

Αηηήηξηα, παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ. 

Από ηελ πιεπξά ηνπο, νη Καζ’ σλ ε Αίηεζε πξνβάιινπλ πξνδηθαζηηθή έλζηαζε 

ηζρπξηδόκελνη όηη ην ζέκα πνπ εγείξεηαη δελ αθνξά παξάλνκε ζπγθξόηεζε αιιά 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο θαη σο ηέηνην δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ζε απηό 

ην ζηάδην θαη ρσξίο λα είραλ πεξηιεθζεί ζηνπο ιόγνπο αθύξσζεο.    

Δπίζεο, νη Καζ’ σλ ε Αίηεζε πξνβάιινπλ ηε ζέζε όηη ν θ. Σζίγθεο ππέβαιε ηελ 

παξαίηεζή ηνπ από κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηξνβόινπ ζηηο 23.5.2013 θαη 

όρη ζηηο 25.5.2013 θαη επίζεο όηη ε ζπκκεηνρή ηνπ θ. Σζίγθε ζηελ θεληξηθή επηηξνπή 

ηνπ ΓΗΚΟ δελ αθνξά ζέκα ζπγθξόηεζεο ηεο ΔΠΑ αιιά ηπρόλ παξαβίαζε ηεο αξρήο 

ηεο ακεξνιεςίαο. 

Πξνηεξαηόηεηα εμέηαζεο έρεη ε πξνδηθαζηηθή έλζηαζε πνπ εγείξνπλ νη Καζ’ σλ ε 

Αίηεζε. Οη Καζ’ σλ ε Αίηεζε ιέγνπλ όηη ν ηζρπξηζκόο πνπ εγείξεη ε Αηηήηξηα δελ 

αθνξά ζπγθξόηεζε / ζύλζεζε αιιά ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο. 

Η εηζήγεζε απηή δελ επζηαζεί. Ο ηζρπξηζκόο ηεο Αηηήηξηαο όπσο ηέζεθε ελώπηνλ 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 3.11.2015 αιιά θαη όπσο αλαπηύζζεηαη κέζα από ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή γξαπηή αγόξεπζε ηεο Αηηήηξηαο αθνξά ζέκα ζπγθξόηεζεο / 

ζύλζεζεο ηεο ΔΠΑ. 
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Σν δήηεκα πνπ εγείξεηαη αθνξά ζέκα ζπγθξόηεζεο ηεο ΔΠΑ. Απηά ηα δεηήκαηα, 

όπσο εμάιινπ απνδέρνληαη θαη νη Καζ’ σλ ε Αίηεζε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή ηνπο 

γξαπηή αγόξεπζε, κπνξνύλ λα εμεηαζηνύλ απηεπάγγειηα από ην Γηθαζηήξην (βι. 

ύνδεζμος Αζθαλιζηικών Δηαιρειών Κύπροσ ν. ΔΠΑ (2002) 3 Α.Α.Γ. 314, 

K.P.Parpas Enterprises Ltd ν. Α.ΣΗ.Κ. (2002) 3 Α.Α.Γ. 325). 

Δπνκέλσο, ε πξνδηθαζηηθή έλζηαζε απνξξίπηεηαη.  

Ο ιόγνο αθύξσζεο ηεο ζπγθξόηεζεο πνπ εγείξεη ε Αηηήηξηα θαη αθνξά ηελ 

ηαπηόρξνλε κε ην δηνξηζκό ηνπ θ. Σζίγθε ζηελ ΔΠΑ ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ηξνβόινπ απνξξίπηεηαη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Με επηζηνιή ηνπ εκεξνκελίαο 23.5.2013 πξνο ηνλ Έπαξρν Λεπθσζίαο κε 

θνηλνπνίεζε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ΓΗΚΟ θαη ζηνλ Γήκαξρν ηξνβόινπ (πλεκκέλν 1 

ζηε ζπκπιεξσκαηηθή γξαπηή αγόξεπζε ησλ Καζ’ σλ ε Αίηεζε), ν θ. Σζίγθεο 

ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ από κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηξνβόινπ. Ή 

ηνπιάρηζηνλ απηή θαίλεηαη λα ήηαλ ε πξόζεζή ηνπ. 

Όπσο πξνλνείηαη ζην άξζξν 38 ηνπ πεξί Γήκσλ Νόκνπ, Ν.111/85, ε ζέζε 

ζπκβνύινπ θελνύηαη ζε πεξίπησζε, κεηαμύ άιισλ, έγγξαθεο παξαίηεζήο ηνπ πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηνλ δήκαξρν. 

ηελ παξνύζα πεξίπησζε, ε παξαίηεζε δελ ππνβιήζεθε ζηνλ Γήκαξρν ηξνβόινπ 

αιιά ζηνλ Έπαξρν Λεπθσζίαο θαη θνηλνπνηήζεθε, κεηαμύ άιισλ, θαη ζηνλ Γήκαξρν.  

Παξόιαπηά, όπσο πξνθύπηεη από ηελ Βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ηξνβόινπ ε νπνία 

απνηειεί ην πλεκκέλν 2 ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή γξαπηή αγόξεπζε ησλ Καζ’ σλ ε 

Αίηεζε θαη θαηαηέζεθε θαη από ηνλ ζπλήγνξν ηεο Αηηήηξηαο θαηά ην ζηάδην ησλ 

δηεπθξηλίζεσλ, ν Γήκαξρνο επηβεβαηώλεη όηη πξάγκαηη ε επηζηνιή παξαίηεζεο ηνπ θ 

Σζίγθε εκεξνκελίαο 23.5.2013 ηνπ θνηλνπνηήζεθε όπσο επίζεο ν ίδηνο ν θ. Σζίγθεο 

ηνπ γλσζηνπνίεζε ηελ παξαίηεζή ηνπ ηόζν ηειεθσληθά όζν θαη θαη’ ηδίαλ ζηηο 

23.5.2013. Πξόζζεηα, σο βεβαηώλεη ν Γήκαξρνο ηξνβόινπ, από ηηο 23.5.2013 θαη 

κεηέπεηηα ν θ. Σζίγθεο δελ ζπκκεηείρε ζε θακία ζπλεδξία ή άιιε δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

Γήκνπ. 
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Πξόζζεηα, όπσο πξνθύπηεη από ην απόζπαζκα ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηξνβόινπ εκεξνκελίαο 10.6.2013 ε παξαίηεζε 

ηνπ θ. Σζίγθε ζεσξήζεθε όηη ππνβιήζεθε ζηηο 23.5.2015. 

Δπνκέλσο, δεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο ηξνβόινπ εμέιαβε ηελ παξαίηεζε ηνπ θ Σζίγθε 

σο ππνβιεζείζα ζηηο 23.5.2015 θαη δεδνκέλνπ όηη ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία δελ 

κπνξεί λα ειεγρζεί ε νξζόηεηα ή κε ηεο πξάμεο απηήο ηνπ Γήκνπ ηξνβόινπ, ην 

ζθέινο απηό ηνπ ιόγνπ αθπξόηεηαο πνπ πξνβάιιεη ε Αηηήηξηα απνξξίπηεηαη. 

Σν δεύηεξν ζθέινο ηνπ ιόγνπ αθπξόηεηαο πνπ πξνβάιιεη ε Αηηήηξηα θαη αθνξά ηελ 

θαθή ζπγθξόηεζε ηεο ΔΠΑ ιόγσ δηνξηζκνύ ζε απηήλ ηνπ θ. Σζίγθε ν νπνίνο είλαη 

κέινο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ ΓΗΚΟ, επηηπγράλεη γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 

Βαζηθό γλώξηζκα ηoπ θππξηαθνύ πληάγκαηνο είλαη ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηώλ. Η αξρή απηή απνθιείεη ηελ άκεζε, έκκεζε ή κε νηνλδήπνηε ηξόπν αλάκημε 

ηεο κίαο εθ ησλ ηξηώλ εμνπζηώλ ζε άιιε.   

Παξαζέησ πην θάησ έλα απόζπαζκα από ηελ ππόζεζε Ραδιοθωνικό Ίδρσμα 

Κύπροσ κ.ά. ν. Χρίζηοσ Καραγιώργη κ.ά. (1991) 3 Α.Α.Γ. 159 πνπ αλαιύεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ: 

«Σν Κππξηαθό ύληαγκα θάκλεη δηάξθηζε κεηαμύ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απαγνξεύεη ηελ αλάκημε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Η δηάθξηζε απηή αλαγλσξίζηεθε από ηελ 

Οινκέιεηα ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππόζεζε Frangoulides (No.2) v. The 

Republic (1966) 3 C.L.R. 676). θνπόο είλαη, όπσο ππνδεηθλύεηαη ζηελ απόθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε ηήξεζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο καθξηά από ηελ πνιηηηθή 

επηξξνή.»  

ε ζρέζε κε ηελ ζέζε θαη ηνλ ξόιν ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ, ζηελ ίδηα ππόζεζε ην 

Γηθαζηήξην είπε ηα εμήο: 

«Σα πνιηηηθά θόκκαηα δε κεηέρνπλ ζηελ άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Όπσο 

ππνδεηθλύεηαη ζηε κειέηε ηνπ Κξίησλα Σνξλαξίηε “The role of Political parties in the 

modern state with special reference to the Republic of Cyprus” (1981), δελ ππάξρεη 

ξεηή δηάηαμε ζην Κππξηαθό ύληαγκα όπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρώξεο ζρεηηθά κε ηα 

πνιηηηθά θόκκαηα. Μόλν ζην άξζξν 73 γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιηηηθά θόκκαηα ζην 
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πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ (παξάγξαθνη 3, 4 θαη 12). 

Ούηε νξίδεηαη ηη ζπληζηά πνιηηηθό θόκκα ζην ύληαγκα, νύηε θαζνξίδνληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Η ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθώλ 

θνκκάησλ εμππαθνύεηαη από δεκνθξαηηθό ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο πνπ 

πξνβιέπεηαη από ην ύληαγκα θαη εηδηθά από ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθινγή ησλ 

θνξέσλ ηεο εθηειεζηηθήο θαη λνκνζεηηθήο εμνπζίαο (βι. άξζξν 39, άξζξν 66 θαη 

ζπλαθείο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο ζρεηηθά κε ηε ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ησλ κειώλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ). 

Σα πνιηηηθά θόκκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξόιν ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία κε 

ηελ παξνρή επθαηξίαο γηα ηελ έθθξαζε θαη δηαηύπσζε ηεο ζπιινγηθήο ζέζεο θαη 

άπνςεο νκάδαο πνιηηώλ γηα ηελ πξνώζεζε θνηλσληθώλ θαη πνιηηεηαθώλ ζηόρσλ. Γε 

κεηέρνπλ όκσο σο πνιηηηθά ζηελ άζθεζε ησλ θξαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ αιιά κόλν κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπο ζην λνκνζεηηθό θαη εθηειεζηηθό θιάδν ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο. 

[…] 

Η θηινζνθία πίζσ από ηε δηάθξηζε κεηαμύ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο έγθεηηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρήο γηα 

παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ ζηνπο πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ζπκκεηνρή θαη ππεξεζία 

ζην δεκόζην ηνκέα. Όρη κόλν ην άξζξν 28 πνπ ζεζκνζεηεί ηελ ηζόηεηα αιιά θαη ε 

νιόηεηα ησλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξώλνπλ ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα 

θαη ειεπζεξίεο ηνπ αηόκνπ βαζίδνληαη ζηελ αξρή όηη ε άζθεζε ηνπο δελ ζα έρεη θακηά 

δπζκελή ζπλέπεηα γηα ην άηνκν. Όπσο νξζά επηζεκαίλεη ν πξσηόδηθνο Γηθαζηήο, ηα 

άξζξα ηνπ πληάγκαηνο «πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, αλαθέξνληαη 

ζην άηνκν ζαλ θύηηαξν ηεο ζπγθξνηεκέλεο θνηλσλίαο θαη όρη ζηηο νξγαλώζεηο θαη 

θόκκαηα».  

Σα πην πάλσ πηνζεηήζεθαλ θαη επαλαιήθζεθαλ ζηελ ππόζεζε Πρόεδρος ηης 

Γημοκραηίας ν. Βοσλής ηων Ανηιπροζώπων (2011) 3Β Α.Α.Γ. 777 όπνπ ην 

Γηθαζηήξην επηβεβαίσζε μαλά όηη: 

«Σν Κππξηαθό ύληαγκα θάκλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απαγνξεύεη ηελ αλάκεημε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Τπάξρεη ζπληαγκαηηθή, δειαδή, επηηαγή 
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αλαγλσξηζκέλε από ηε λνκνινγία, γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ καθξηά από ηελ πνιηηηθή επηξξνή. ηε βάζε απηή, 

απαγνξεύεηαη ε αλάκεημε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο.»  

ηελ παξνύζα ππόζεζε, απνηειεί θνηλώο παξαδεθηό γεγνλόο όηη ν θ. Σζίγθεο ν 

νπνίνο δηνξίζηεθε κέινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ ζηηο 

24.5.2013 ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κέινο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ 

Γεκνθξαηηθνύ Κόκκαηνο. 

Όπσο αλαθέξζεθε από ηνλ ζπλήγνξν ηεο Αηηήηξηαο θαηά ην ζηάδην ησλ 

δηεπθξηλίζεσλ θαη όπσο πξνθύπηεη από ηηο πξόλνηεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνύ θόκκαηνο (πλεκκέλν 3 ζηε ζπκπιεξσκαηηθή γξαπηή 

αγόξεπζε ησλ Καζ’ σλ ε Αίηεζε) ε θεληξηθή επηηξνπή είλαη ην αλώηαην εθηειεζηηθό 

όξγαλν ηνπ Κόκκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί κεηαμύ δπν Σαθηηθώλ Παγθππξίσλ πλεδξίσλ 

(βι άξζξν 10.1 ηνπ θαηαζηαηηθνύ). 

ύκθσλα κε ην άξζξν 10.6 ηνπ ελ ιόγσ θαηαζηαηηθνύ, νη αξκνδηόηεηεο ηεο θεληξηθήο 

επηηξνπήο αθνξνύλ έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.   

Θεσξώ αδηάθνξν γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ, 

όπσο απηή δηαηππώζεθε κέζα από ηε λνκνινγία, ην θαηά πόζν ν θ. Σζίγθεο είλαη 

κέινο ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ελόο πνιηηηθνύ θόκκαηνο ή κέινο επαξρηαθήο 

επηηξνπήο ή νηηδήπνηε άιιν. Απηό πνπ ππεξηζρύεη είλαη όηη πξόθεηηαη γηα έλα 

πξόζσπν ην νπνίν δελ αζθεί απιά ην δηθαίσκά ηνπ σο ςεθνθόξνο λα ςεθίδεη ην 

πνιηηηθό θόκκα ηεο επηινγήο ηνπ αιιά είλαη ελεξγά αλακεκεηγκέλνο ζην γίγλεζζαη 

ελόο πνιηηηθνύ θόκκαηνο θαη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζε θάζε πνιηηηθό θόκκα 

είηε απηέο αθνξνύλ ηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο, είηε ηα νηθνλνκηθά ηνπ θόκκαηνο, είηε 

ηελ πξνζέιθπζε ςεθνθόξσλ. Ωο ηέηνηνο, δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηα κάηηα ελόο 

ηξίηνπ αληηθεηκεληθνύ παξαηεξεηή από ην πνιηηηθό θόκκα ζην νπνίν ελεξγά αλήθεη. 

Ο αληηθεηκεληθόο απηόο παξαηεξεηήο είλαη ν δηνηθνύκελνο ν νπνίνο απνηείλεηαη ζηελ 

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ είηε σο θαηαγγέιινληαο είηε σο 

θαηαγγειιόκελνο θαη αλακέλεη όηη ε ππόζεζε ηνπ ζα εμεηαζηεί αληηθεηκεληθά θαη 

καθξηά από θάζε άιινπ είδνπο επηξξνή. 
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Η δηαθύιαμε ηνπ ερέγγπνπ απηνύ, αθνξά θαη θαιύπηεη βεβαίσο θαη ηελ αξρή ηεο 

ακεξνιεςίαο αιιά όρη θαηά ηνλ ηξόπν πνπ εηζεγείηαη ε ζπλήγνξνο ησλ Καζ’ σλ ε 

Αίηεζε. Η πηνζέηεζε ηεο εηζήγεζεο ησλ Καζ’ σλ ε Αίηεζε ζα ζπλεπαγόηαλ ηελ εθ 

ησλ πξνηέξσλ απνδνρή δηνξηζκνύ ζε αξρέο θαη όξγαλα όπσο ε ΔΠΑ αηόκσλ 

ελεξγά αλακεκεηγκέλσλ ζε πνιηηηθά θόκκαηα θαη ηε κεηαγελέζηεξε αλά πεξίπησζε 

(ad hoc) εμέηαζε θαηά πόζν έλα κέινο δπλαηό λα έρεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ζε 

θάπνηα ππόζεζε πνπ δπλαηό λα κελ ηνπ επηηξέπεη λα ελεξγήζεη ακεξόιεπηα. 

Η αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ θαη ε απζηεξή απαγόξεπζε αλάκεημεο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία είλαη πάλσ θαη πέξα από ηελ επηκέξνπο 

εμέηαζε ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα παξακείλεη. 

Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ζεσξώ όηη ε πξόλνηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 9(3) ηνπ 

πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ Νόκνπ, Ν.13(Ι)/2008, θαη αλαθέξεη όηη:  

«Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ Πξόεδξν, ζηα άιια ηέζζεξα κέιε ή ζηα αλαπιεξσκαηηθά 

κέιε λα έρνπλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθό ή άιιν ζπκθέξνλ, δπλάκελν λα επεξεάζεη ην 

ακεξόιεπην ηεο θξίζεο ηνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαηά ηνλ παξόληα Νόκν 

αξκνδηνηήησλ, εμνπζηώλ θαη θαζεθόλησλ ηεο Δπηηξνπήο»  

αθνξά θαη ηελ αλά πεξίπησζε εμαίξεζε εθεί όπνπ εκθαλίδεηαη ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ αιιά αθνξά επίζεο θαη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ – δειαδή πξηλ ηελ 

αλάιεςε θαζεθόλησλ – ύπαξμε ζπκθέξνληνο πνπ δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ θξίζε 

ηνπο.  

Η Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ αζθεί νησλεί δηθαζηηθέο εμνπζίεο θαη έρεη 

ζύκθσλα κε ηνλ νηθείν Νόκν εμνπζία επηβνιήο δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ πνπ 

αλέξρνληαη κέρξη ην 10% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία βξέζεθε λα 

είλαη ζε παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε εκπιεθόκελε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη 

δηεζλώο, ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο 

δηεζλώο. πλεπώο, είλαη εύθνια αληηιεπηό όηη ε εμνπζία πνπ θαηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

Δπηηξνπή είλαη ελδερνκέλσο από ηηο κεγαιύηεξεο ζηελ ρώξα. 

Η επηινγή ησλ αηόκσλ πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ ΔΠΑ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ κεγάιε απηή εμνπζία πνπ θαηέρεη ε ΔΠΑ θαη επνκέλσο ζα πξέπεη 

λα είλαη παληειώο απνκαθξπζκέλν ην όπνην ελδερόκελν επεξεαζκνύ κέινπο ηεο.  
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πκπιεξσκαηηθά ησλ σο άλσ, αλαθέξσ ηα αθόινπζα: 

Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ αλαηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΑ ιόγσ 

πξνβιεκαηηθήο ζπγθξόηεζεο (βι. Αρτή Σηλεπικοινωνιών Κύπροσ ν. Κσπριακής 

Γημοκραηίας μέζω Δπιηροπής Προζηαζίας ηοσ Ανηαγωνιζμού (2007) 3 Α.Α.Γ. 

560, Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.ά. ν. Δπιηροπής Προζηαζίας ηοσ 

Ανηαγωνιζμού (2011) 3Α Α.Α.Γ. 449). Οη αλαηξνπέο απηέο επηθέξνπλ 

θαζπζηεξήζεηο θαη επηπινθέο.  

Ωο δήηεκα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν ξόινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Αληαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα δηαθπιαρηεί θαη λα αθεζεί λα εθηειέζεη ην ζνβαξό ηεο 

έξγν αλεπεξέαζηε θαη καθξηά από πνιηηηθά θόκκαηα θαη παξεκβάζεηο. 

Γηα ηνπο πην πάλσ ιόγνπο ε πξνζθπγή επηηπγράλεη θαη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε 

αθπξώλεηαη. Δπηδηθάδνληαη €1.700 έμνδα πιένλ Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Αηηήηξηαο. 
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Δ. Μηραήι, 
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