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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ε. Μιταήλ, Δ.Δ.Δ.: Με ηελ πξνζθπγή ηεο ε αηηήηξηα δεηά ηελ αθχξσζε
ηεο απφθαζεο ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε πνπ ηνπο θνηλνπνηήζεθε κε
επηζηνιή εκεξνκελίαο 18.12.2012 κε ηελ νπνία θαηέιεμαλ φηη ε αηηήηξηα
ελεξγνχζε θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(α) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο
ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ θαη κε ηελ νπνία επηβιήζεθε ζηελ αηηήηξηα
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο €2.150.680.
ηηο 30.6.2005 ην ελδηαθεξφκελν κέξνο ππέβαιε ζηνπο θαζ’ σλ ε
αίηεζε θαηαγγειία ελαληίνλ ηεο αηηήηξηαο γηα πηζαλή παξάβαζε ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ, Ν. 207/1989.
ηηο 3.10.2005 ην ελδηαθεξφκελν κέξνο ππέβαιε εθ λένπ ηελ θαηαγγειία
ζην ζρεηηθφ πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ έληππν επηζπλάπηνληαο θαη ηελ
αξρηθή επηζηνιή ηνπο εκεξνκελίαο 30.6.2005.
Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε ζε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 18.10.2005 απνθάζηζαλ
λα δψζνπλ νδεγίεο ζηελ ππεξεζία γηα δηεξεχλεζε ηεο θαηαγγειίαο.
Η ελ ιφγσ απφθαζε αλαθιήζεθε απφ ηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε ζηηο
29.1.2008 κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Α.Δ.
3902 θαη ιήθζεθε απφθαζε γηα δηεξεχλεζε ηεο θαηαγγειίαο εμ
ππαξρήο.
Η σο άλσ απφθαζε πηνζεηήζεθε απφ ηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε ππφ ηε λέα
ηνπο ζχλζεζε ζε ζπλεδξία εκεξνκελίαο 9.4.2009.
Η ππεξεζία ππέβαιε ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε
ζηηο 4.6.2010. Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε ζηηο 23.7.2010 απνθάζηζαλ λα
θαηαξηίζνπλ έθζεζε αηηηάζεσλ ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηα εκπιεθφκελα
κέξε θαη δηεμάρζεθε αθξφαζε.
ηηο 19.1.2012 θαη πξνηνχ εθδνζεί απφθαζε επί ηεο θαηαγγειίαο, νη
θαζ’ σλ ε αίηεζε απνθάζηζαλ ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο
εκεξνκελίαο 9.4.2009 θαη φισλ ησλ κεηέπεηηα απνθάζεσλ ελφςεη ηεο
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απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ εκεξνκελίαο 25.5.2011 θαη
έδσζαλ νδεγίεο ζηελ ππεξεζία γηα δηεμαγσγή έξεπλαο κε βάζε ην
λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλαθαινχκελεο
απφθαζεο.
ηηο 12.6.2012 ε ππεξεζία ππέβαιε ην ζεκείσκά ηεο ζηνπο θαζ’ σλ ε
αίηεζε θαη ζηηο 20.6.2012 νη θαζ’ σλ ε αίηεζε απνθάζηζαλ λα
θαηαξηίζνπλ

έθζεζε

αηηηάζεσλ

ε

νπνία

θνηλνπνηήζεθε

ζηνπο

εκπιεθφκελνπο θαη αθνχ έγηλαλ ζπλαληήζεηο αθξφαζεο, νη θαζ’ σλ ε
αίηεζε κε απφθαζή ηνπο εκεξνκελίαο 10.10.2012 θαηέιεμαλ φηη
ζηνηρεηνζεηνχληαη παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 6(1)(α) ηνπ λφκνπ θαη
θάιεζαλ ηελ αηηήηξηα λα ππνβάιεη ηηο παξαζηάζεηο ηεο πξηλ ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ.
Με απφθαζή ηνπο εκεξνκελίαο 10.12.2012 νη θαζ’ σλ ε αίηεζε
επέβαιαλ ζηελ αηηήηξηα δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο €2.150.680 θαη
θνηλνπνίεζαλ

ηελ

απφθαζή

ηνπο

ζηελ

αηηήηξηα

κε

επηζηνιή

εκεξνκελίαο 18.12.2012.
Θεσξψ ρξήζηκν γηα ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, λα
αλαθέξσ φηη ελψ ε θαηαγγειία ππνβιήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πεξί
Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκν, Ν. 207/89, ππήξμε αξγφηεξα
θαηάξγεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ πεξί
Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκν, Ν. 13(Ι)/2008 (ζην εμήο ν
«Νφκνο»).
Η αηηήηξηα εγείξεη ζεηξά ιφγσλ αθπξφηεηαο νη νπνίνη ζπλνςίδνληαη
ζηνπο αθφινπζνπο:
-

Η απφθαζε παξαβηάδεη ηα Άξζξα 12 θαη 179 ηνπ πληάγκαηνο.

-

Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε δελ είραλ εμνπζία λα εμεηάζνπλ ηελ
θαηαγγειία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο αιιά θαη αλ είραλ δελ
είραλ εμνπζία λα επηβάινπλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην
άξζξν 41 ηνπ Νφκνπ.
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-

Η απφθαζε παξαβηάδεη ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο κε
βάζε ην νπνίν έπξεπε λα γίλεη επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο.

-

Η απφθαζε είλαη πξντφλ πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα θαη έιιεηςεο
δένπζαο έξεπλαο.

Δίρα ηελ επθαηξία λα εμεηάζσ ην επηρείξεκα πνπ εγείξεη ε αηηήηξηα
αλαθνξηθά κε παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 12 θαη 179 ηνπ πληάγκαηνο, ζηα
πιαίζηα

ηεο

ππφζεζεο

Αρτή

Τηλεπικοινωνιών

Κύπροσ

ν.

Επιηροπής Προζηαζίας ηοσ Ανηαγωνιζμού κ.ά., Υπόθεζη Αρ.
2003/12, 29.8.2016.
ηελ παξνχζα ππφζεζε, ζε αληίζεζε κε ηα γεγνλφηα ηεο πην πάλσ
ππφζεζεο, νπδέπνηε εθδφζεθε απφθαζε θαη ζπλεπψο δελ κπνξψ λα
ζπκθσλήζσ κε ηελ εηζήγεζε ηεο αηηήηξηαο φηη κε ηελ αλάθιεζε ηεο
δηαδηθαζίαο ε αηηήηξηα απαιιάρηεθε. Γηα λα κπνξεί λα ιερζεί φηη
απαιιάρηεθε ή θαηαδηθάζηεθε – γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ
12 ηνπ πληάγκαηνο – ζα πξέπεη λα ππάξρεη απφθαζε πξνο ηελ κία ή
ηελ άιιε θαηεχζπλζε.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ην πην θάησ απφζπαζκα απφ ηελ ππφζεζε
εθείλε, πηνζεηείηαη γηα ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ππφζεζεο:
«Όπσο αλαθέξεη ν Α. Λνίδνπ ζην ζχγγξακκά ηνπ «Σύνηαγμα
Κσπριακής Δημοκραηίας», ην Άξζξν 12 πεξηιήθζεθε ζην
χληαγκα επηπξφζζεηα ηνπ Άξζξνπ 30 πνπ ζεζπίδεη ηα
δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, κε ζθνπφ
λα θαιχςεη ηα εηδηθά δηθαηψκαηα ησλ θαηεγνξνπκέλσλ.
Η ρξήζε ηνπ φξνπ «αδίθεκα» ζην πην πάλσ Άξζξν κεηαθξάδεηαη
ζηελ Αγγιηθή σο «offence» πξνζδίδνληαο έηζη πνηληθή ρξνηά ζηνλ
φξν (Lefkos Georghiades v. The Republic (1969) 3 C.L.R.
396).
Σν χληαγκα θαζηζηά ηε Γηθαηνζχλε ηνλ κφλν θξηηή ηεο πνηληθήο
επζχλεο αηφκνπ (Ηλίας Κσριακίδης κ.ά. ν. Δημοκραηίας (1997)
3 Α.Α.Δ. 485).
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 ζπληζηά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23(1) ηνπ
Ν.13(Ι)/2008, ηελ αξρή αληαγσληζκνχ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα
ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο ηεο
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Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη αξκνδηφηεηέο ηεο πξνλννχληαη ζην
άξζξν 23(2) ηνπ Νφκνπ.
Η θαζ’ εο ε αίηεζε 1 απνηειεί δηνηθεηηθφ φξγαλν. Ωο δηνηθεηηθφ
φξγαλν νθείιεη, φπσο νξζά ππνδεηθλχνπλ νη αηηεηέο, ζχκθσλα κε
ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 179 ηνπ πληάγκαηνο λα ιεηηνπξγεί θαηά
ηξφπν ζχκθσλν κε ην χληαγκα.
Δληνχηνηο, δελ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ κε ηελ εηζήγεζε ησλ
αηηεηψλ φηη πιήηηνληαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ θαηνρπξψλνληαη
ζην Άξζξν 12.2 κε ηελ επαλεμέηαζε κίαο αθπξσζείζαο
δηνηθεηηθήο πξάμεο. Σν απνηέιεζκα ηεο αθχξσζεο ηεο πξάμεο
ήηαλ ε εμ ππαξρήο εμαθάληζή ηεο σο άθπξε θαη ζπλεπψο - αθφκα
θαη εάλ ζεσξήζνπκε φηη ηπγράλεη εθαξκνγήο ην Άξζξν 12.2 ηνπ
πληάγκαηνο ζε ηέηνηαο θχζεο δηαδηθαζίεο - δελ ππάξρεη
δεδηθαζκέλν ην νπνίν λα πξέπεη λα δηαθπιαρηεί αιιά θαη νχηε
παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 12.2 αθνχ ε αξρή ηνπ non bis in idem
πνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ πξνυπνζέηεη
ε πξψηε δίθε λα ήηαλ έγθπξε.»
πλεπψο, απηφο ν ιφγνο αθπξφηεηαο απνξξίπηεηαη.
Δπηρεηξεκαηνινγεί, πεξαηηέξσ, ε αηηήηξηα φηη νη θαζ’ σλ ε αίηεζε δελ
είραλ εμνπζία λα εμεηάζνπλ ηελ θαηαγγειία πνπ ππέβαιε ην
ελδηαθεξφκελν κέξνο αιιά θαη αλ είραλ ηέηνηα εμνπζία δελ είραλ
εμνπζία κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 41(1) ηνπ Νφκνπ λα
επηβάινπλ δηνηθεηηθφ πξφζηηκν.
Όζνλ αθνξά ην πξψην ζθέινο ηνπ επηρεηξήκαηνο ηεο αηηήηξηαο πεξί
εμνπζίαο ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε λα εμεηάζνπλ ηελ θαηαγγειία, δηαθσλψ.
Σν άξζξν 53(4) ηνπ Νφκνπ ξεηά πξνλνεί φηη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο
θαηαγγειηψλ, νη νπνίεο θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ
Αληαγσληζκνχ πνπ είρε ηδξπζεί δπλάκεη ην άξζξνπ 8 ηνπ πεξί
πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ
2000, ζεσξείηαη εθθξεκνχζα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο κε βάζε ηεο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Δπνκέλσο, δελ πθίζηαηαη ιφγνο ππνβνιήο εθ λένπ ηεο θαηαγγειίαο.
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Πξφζζεηα, ζεσξψ φηη νη θαζ’ σλ ε αίηεζε έρνπλ δέζκηα αξκνδηφηεηα
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Νφκνπ λα εμεηάδνπλ θάζε
θαηαγγειία πνπ ππνβάιιεηαη θαη ζπλεπψο, δελ κπνξνχλ λα απνζείζνπλ
απηή ηνπο ηελ ππνρξέσζε.
πλεπψο, απνξξίπηεηαη θαη απηφο ν ιφγνο αθπξφηεηαο.
Αλαθνξηθά κε ηελ εμνπζία επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ζρεηηθέο
είλαη νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Νφκνπ:
«41.-(1) Η Δπηηξνπή απνζηεξείηαη ηεο εμνπζίαο πξνο επηβνιή
δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ θαη/ή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ,
εάλ δελ αζθήζεη ηελ εμνπζία απηή κέζα ζηηο αθφινπζεο
πξνζεζκίεο:
(α)
κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ πεξί
παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηηο αηηήζεηο παξνρήο
πιεξνθνξηψλ ή ηε δηελέξγεη ειέγρσλ,
(β) κέζα ζε πξνζεζκία πέληε εηψλ, πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ
ππνινίπσλ παξαβάζεσλ.
(2)
Η πξνζεζκία πξνζκεηξάηαη απφ ηελ εκέξα πνπ
ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε, ζε πεξίπησζε δε θαη’ εμαθνινχζεζε
ή θαη’ επαλάιεςε παξάβαζεο απφ ηελ εκέξα πνπ ηεξκαηίζηεθε ε
παξάβαζε.
(3) Η πξνζεζκία δηαθφπηεηαη κε ηελ θίλεζε δηαδηθαζίαο εμέηαζεο
απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ
17.»
Σν άξζξν 17(1) πξνλνεί φηη:
«17.-(1) Η Δπηηξνπή απνθαζίδεη λα θηλήζεη δηαδηθαζία εμέηαζεο
κηαο παξάβαζεο, εθφζνλ χζηεξα απφ δένπζα πξνθαηαξθηηθή
έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε Δπηηξνπή
δηαπηζηψζεη πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ θαη/ή ησλ Άξζξσλ 81 ΔΚ θαη/ή 82 ΔΚ.»
Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε εμέηαζαλ θαηά πφζν είραλ ηελ εμνπζία επηβνιήο
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζηηο ζειίδεο 85 – 92 γηα λα θαηαιήμνπλ φηη
εθφζνλ ζηνλ Νφκν δελ γίλεηαη ξεηή ξχζκηζε γηα πεξηπηψζεηο φπνπ
απνθάζεηο αλαθαινχληαη, κπνξνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ
άξζξνπ 50 ηνπ Νφκνπ λα εθαξκφζνπλ θαη’ αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη παξαπέκπνπλ ζην άξζξν 25
ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 1/2003.
Σν άξζξν 25 πξάγκαηη παξέρεη ρξήζηκε θαζνδήγεζε σο πξνο ηνλ
ζθνπφ ηεο πξνζεζκίαο επηβνιήο θπξψζεσλ ελψ νη ιφγνη δηαθνπήο ηεο
πξνζεζκίαο θαίλεηαη λα είλαη επξχηεξνη απφ απηνχο πνπ πξνλνεί ν
Νφκνο.
Πξνλνεί, ζπγθεθξηκέλα, φηη:
«3. Η παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή
ρξεκαηηθψλ πνηλψλ δηαθφπηεηαη απφ θάζε πξάμε ηεο Δπηηξνπήο
ή ηεο αξρήο αληαγσληζκνχ ελφο θξάηνπο κέινπο ε νπνία
απνβιέπεη ζηε δηεξεχλεζε ή ζε δηαδηθαζίεο θαηά ηεο παξάβαζεο.
Η δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ζε κηα ηνπιάρηζηνλ επηρείξεζε ή έλσζε
επηρεηξήζεσλ πνπ κεηείρε ζηελ παξάβαζε. ηηο πξάμεηο πνπ
ζπλεπάγνληαη ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ζπγθαηαιέγνληαη νη
εμήο:
α) νη γξαπηέο αηηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ή ηεο αξρήο αληαγσληζκνχ
ελφο θξάηνπο κέινπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ·
β) νη γξαπηέο εληνιέο δηεμαγσγήο ειέγρνπ πνπ ρνξεγεί ζηνπο
ππαιιήινπο ηεο ε Δπηηξνπή ή ε αξρή αληαγσληζκνχ ελφο
θξάηνπο κέινπο·
γ) ε θίλεζε δηαδηθαζίαο απφ ηελ Δπηηξνπή ή απφ ηελ αξρή
αληαγσληζκνχ ελφο θξάηνπο κέινπο·
δ) ε θνηλνπνίεζε έθζεζεο αηηηάζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή ή ηελ
αξρή αληαγσληζκνχ ελφο θξάηνπο κέινπο.
4.
Η δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο ηζρχεη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξάβαζε.
5.
Η παξαγξαθή αξρίδεη εθ λένπ κεηά απφ θάζε δηαθνπή.
Ωζηφζν, ε παξαγξαθή επέξρεηαη ην αξγφηεξν ηελ εκέξα
παξέιεπζεο πξνζεζκίαο ίζεο κε ην δηπιάζην ηεο πξνζεζκίαο
παξαγξαθήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή δελ έρεη
επηβάιεη πξφζηηκν ή ρξεκαηηθή πνηλή. Η πξνζεζκία απηή
παξαηείλεηαη θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε ρξφλν αλαζηνιήο
ηεο παξαγξαθήο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 6.
6.
Η παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη
ρξεκαηηθψλ πνηλψλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν θαηξφ ε απφθαζε ηεο
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Δπηηξνπήο απνηειεί αληηθείκελν
ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ.»

εθθξεκνχζαο

δηαδηθαζίαο

Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε αλαηξέρνπλ ζην άξζξν απηφ ηζρπξηδφκελνη φηη δελ
γίλεηαη εηδηθή πξφλνηα ζην Νφκν ζε ζρέζε κε ηε ξχζκηζε ηεο
πξνζεζκίαο ζε πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο απφθαζεο θαη ζπλεπψο
κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ θαη’ αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ.
Ωο αξρή ην πην πάλσ κε βξίζθεη ζχκθσλε. Όκσο, νχηε ην άξζξν 25 ηνπ
Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ ξπζκίδεη εηδηθά ηέηνην δήηεκα. Η αλαθνξά
ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 25 δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε αθνχ νπδέπνηε εμέδσζαλ απφθαζε νη θαζ’ σλ ε
αίηεζε επί ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηαγγειίαο – πξηλ ηελ πξνζβαιιφκελε –
γηα λα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
ζπλεπψο λα αλαζηέιιεη ηελ παξαγξαθή.
Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο νη νπνίεο πξνήιζαλ ιφγσ
παξαλνκίαο ζηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο πξάμεο, ε βαζηθή ηνπο λνκηθή
ζπλέπεηα είλαη ε εμ ππαξρήο εμαθάληζή ηνπο (ex tunc) θαη ε
απνθαηάζηαζε ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ ίζρπε πξηλ απφ ηελ έθδνζή
ηνπο.
πλεπψο, κε ηελ πξψηε αλάθιεζε ζηηο 29.1.2008, ε απφθαζε
εκεξνκελίαο 18.10.2005 εμαθαλίζηεθε θαη ε λνκηθή θαηάζηαζε πνπ
απνθαηαζηάζεθε είλαη σο ήηαλ πξηλ ηε ιήςε ηεο αξρηθήο απφθαζεο
δειαδή, πξηλ ηηο 18.10.2005.
Απηά αλαθέξνληαη θαη ζηελ απφθαζε ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε
εκεξνκελίαο 29.1.2008:
«Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νη
νπνίεο ιήθζεθαλ ζηελ πην πάλσ ππφζεζε, ιήθζεθαλ ελφζσ ν θ.
Κσζηάθεο Υξηζηνθφξνπ ήηαλ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, γεγνλφο
πνπ ηηο θαζηζηά ειαηησκαηηθέο.
Πεξαηηέξσ πξφθεηηαη γηα
απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη δπζκελείο γηα ηνλ ηδηψηε θαη ε
αλάθιεζε ηνπο είλαη δπλαηή νπνηεδήπνηε ρσξίο ρξνληθνχο
8

πεξηνξηζκνχο (πειησηφπνπινπ Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ
έβδνκε έθδνζε, παξάγξαθνο 178). Η Δπηηξνπή νκφθσλα
απνθάζηζε φηη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Κσζηάθεο
Υξηζηνθφξνπ ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, φιεο νη απνθάζεηο νη
νπνίεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ πην πάλσ ππφζεζε
πξέπεη λα αλαθιεζνχλ θαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε
αλαθαινχληαη.
Ύζηεξα απφ ηελ αλάθιεζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ ε
Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ εμ’ ππαξρήο εμέηαζε ηεο ππφζεζεο,
δεδνκέλνπ φηη ε αλάθιεζε εμαθαλίδεη εμ’ ππαξρήο ηελ πξάμε,
αλαηξέρεη ζην ρξφλν ηεο έθδνζήο ηεο απνθαζηζηά ηε λνκηθή
θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο
πξάμεο (πειησηφπνπινπ πην πάλσ, παξάγ. 181).
«Αθνχ έιαβε ππφςε ην πιηθφ ην νπνίν βξηζθφηαλ ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο αλαθαινχκελεο απφθαζεο
εκεξνκελίαο 9/4/2009, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ην ελ ιφγσ πιηθφ
δηθαηνινγεί ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ηελ Τπεξεζία. Ωο εθ
ηνχηνπ, απνθάζηζε λα εγθξίλεη θαη λα πηνζεηήζεη ηελ απφθαζε
εκεξνκελίαο 29/1/2008 δίδνληαο νδεγίεο ζηελ Τπεξεζία λα
πξνβεί ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο κε βάζε ην πθηζηάκελν θαηά ην
θξίζηκν ρξφλν, λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο».
Η σο άλσ απφθαζε αλάθιεζεο πηνζεηήζεθε απφ ηε λέα ζχλζεζε ησλ
θαζ’ σλ ε αίηεζε ζηηο 9.4.2009. Αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα νη θαζ’ σλ ε
αίηεζε ζηελ ελ ιφγσ απφθαζή ηνπο:
«[…] ε Δπηηξνπή νκφθσλα απνθάζηζε λα απνδερηεί, εγθξίλεη θαη
πηνζεηήζεη ηελ απφθαζε ησλ πξνθαηφρσλ ηεο κε εκεξνκελία
29/1/2008 γηα ηελ εμ ππαξρήο έξεπλα ηεο θαηαγγειίαο.»
Η απνθαηάζηαζε, φκσο, ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο σο ήηαλ πξηλ ηηο
18.10.2005, παξακέλεη αθνχ ε απφθαζε εκεξνκελίαο 9.4.2009 πηνζεηεί
φζα απνθαζίζηεθαλ ζηηο 29.1.2008.
ηηο 19.1.2012, θαζ’ σλ ε αίηεζε απνθάζηζαλ ηα αθφινπζα:
«Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο νη
νπνίεο ιήθζεθαλ ζηελ πην πάλσ ππφζεζε, ιήθζεθαλ ελφζσ ν θ.
Κσζηάθεο Υξηζηνθφξνπ ήηαλ Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, γεγνλφο
πνπ ηηο θαζηζηά ειαηησκαηηθέο.
Πεξαηηέξσ πξφθεηηαη γηα
απνθάζεηο νη νπνίεο είλαη δπζκελείο γηα ηνλ ηδηψηε θαη ε
αλάθιεζε ηνπο είλαη δπλαηή νπνηεδήπνηε ρσξίο ρξνληθνχο
πεξηνξηζκνχο (πειησηφπνπινπ Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ
έβδνκε έθδνζε, παξάγξαθνο 178). Η Δπηηξνπή νκφθσλα
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απνθάζηζε φηη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Κσζηάθε
Υξηζηνθφξνπ ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, φιεο νη απνθάζεηο νη
νπνίεο έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ πην πάλσ ππφζεζε
πξέπεη λα αλαθιεζνχλ θαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε
αλαθαινχληαη.
Ύζηεξα απφ ηελ αλάθιεζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ ε
Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ εμ’ ππαξρήο εμέηαζε ηεο ππφζεζεο,
δεδνκέλνπ φηη ε αλάθιεζε εμαθαλίδεη εμ’ ππαξρήο ηελ πξάμε,
αλαηξέρεη ζην ρξφλν ηηεο έθδνζήο ηεο θαη απνθαζηζηά ηε λνκηθή
θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο
πξάμεο (πειησηφπνπινπ πην πάλσ, παξάγ. 181).
Αθνχ έιαβε ππφςε ην πιηθφ ην νπνίν βξηζθφηαλ ελψπηνλ ηεο
Δπηηξνπήο θαηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο αλαθαινχκελεο απφθαζεο
εκεξνκελίαο 9/4/2009, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ην ελ ιφγσ πιηθφ
δηθαηνινγεί ηε δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ηελ Τπεξεζία. Ωο εθ
ηνχηνπ, απνθάζηζε λα εγθξίλεη θαη λα πηνζεηήζεη ηελ απφθαζε
εκεξνκελίαο 29/1/2008 δίδνληαο νδεγίεο ζηελ Τπεξεζία λα
πξνβεί ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο κε βάζε ην πθηζηάκελν θαηά ην
θξίζηκν ρξφλν, λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο.»
Απφ ηελ πην πάλσ απφθαζε, πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
1. Η αλάθιεζε φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ ιήθζεθαλ ππφ ηελ
παξάλνκε πξνεγνχκελε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, θαη
2. Η πηνζέηεζε ηεο απφθαζεο εκεξνκελίαο 29.1.2008.
Σν λνκηθφ απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ είλαη θαη πάιη ε
απνθαηάζηαζε ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο σο ήηαλ πξηλ ηηο 18.10.2005.
Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε ηφζν θαηά ηελ πξψηε αλάθιεζε εκεξνκελίαο
29.1.2008 φζν θαη θαηά ηε δεχηεξε αλάθιεζε εκεξνκελίαο 19.1.2012,
αλαθέξνπλ κε παξαπνκπή ζε λνκνινγία φηη κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε
θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ην «ςπάπσον ζηον θάκελο ςλικό γιαηι
αποηελεί νόμιμο ζηοισείο κπίζηρ ή ζηοισείο για ηο οποίο δεν
διαπιζηώνεηαι οποιαδήποηε μεμπηόηηηα ζηον ηπόπο με ηον οποίο έσει
εξαζθαλιζηεί».
Δίλαη κε βάζε ηα πην πάλσ πνπ ε δηεξεχλεζε επεθηάζεθε κέρξη ην 2008
αθνχ κέρξη λα επέιζεη ε πξψηε αλάθιεζε, ε ππεξεζία εξεπλνχζε θαη
ζπλέιεγε πιεξνθνξίεο θαη ην πιηθφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε.
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Σν εξψηεκα, ζπλεπψο, πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά πφζν παξά ην φηη ην
απνηέιεζκα ηεο αλάθιεζεο απνθαζηζηά ηε λνκηθή θαηάζηαζε σο ήηαλ
πξηλ ηηο 18.10.2005, νη θαζ’ σλ ε αίηεζε κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ρξήζε
ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ ην νπνίν, φκσο, επεθηεηλφηαλ κέρξη ηηο
29.1.2008 φηαλ απνθαζίζηεθε ε πξψηε αλάθιεζε.
πκθσλψ κε ην ζθεπηηθφ ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε φηη ζε δηαδηθαζίεο
επαλεμέηαζεο κεηά απφ αθπξσηηθή απφθαζε λφκηκα ζηνηρεία θξίζεο ηα
νπνία δελ αθπξψζεθαλ απφ ην δηθαζηήξην ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ
επαλεμέηαζε.
Δληνχηνηο, ε παξνχζα δηαδηθαζία δελ ζπληζηά δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο
κεηά απφ αθπξσηηθή απφθαζε αιιά επαλεμέηαζε κεηά απφ αλάθιεζε
ησλ απνθάζεψλ ηνπ απφ ην ίδην ην φξγαλν σο απνηέιεζκα παξαλνκίαο
πνπ εληνπίζηεθε ζε άιιε δηθαζηηθή δηαδηθαζία.
Καη’ επέθηαζε, αθνχ ην απνηέιεζκα ηεο αλάθιεζεο είλαη ε εμαθάληζε
ηεο πξάμεο εμ ππαξρήο (ex tunc) θαη φρη ε αθχξσζή ηεο απφ ην ζεκείν
πνπ εληνπίζηεθε ε παξαλνκία (ex nunc) – φπσο ζα ήηαλ ε πεξίπησζε
κεηά απφ αθπξσηηθή απφθαζε – δελ ζα κπνξνχζε λα επηβηψζεη
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία δηελεξγήζεθε ελδηάκεζα. πλεπψο, δηαθσλψ
κε ηε δηαπίζησζε ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε φηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη ρξήζε
ηνπ ππάξρνληνο ζηνλ θάθειν πιηθνχ. Αληί απηνχ, νη θαζ’ σλ ε αίηεζε
φθεηιαλ λα δηεμαγάγνπλ ηελ έξεπλά ηνπο εμ ππαξρήο.
Πξνθχπηεη, φκσο, θαη άιιε ηδηνκνξθία ζηα γεγνλφηα ηεο ππφζεζεο.
Απηή ηεο ζπγθαηάζεζεο ηεο αηηήηξηαο ζηε ρξήζε εγγξάθσλ πνπ
θαηαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε
γηα ζθνπνχο νινθιήξσζεο ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. Δπνκέλσο,
πξνθχπηεη ην εξψηεκα θαηά πφζν ελ φςεη ηεο ζπγθαηάζεζεο ηεο
αηηήηξηαο, απηή έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα εγείξεη ηέηνην ηζρπξηζκφ.
Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηελ αηηήηξηα εκεξνκελίαο
30.1.2012, αλέθεξαλ ηα αθφινπζα:
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«Γηα ηνπο ζθνπνχο δηεμαγσγήο ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο ηεο
πηζαλνινγνχκελεο παξάβαζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππφ
αλαθνξά θαηαγγειία, ε Τπεξεζία ηεο ΔΠΑ επηζπκεί λα γλσξίδεη
θαηά πφζν έρεηε νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ζηελ ρξήζε ησλ
αθφινπζσλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ είραηε ππνβάιεη
θαη/ή θαηαζέζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
δηαδηθαζίαο (άξζξν 17 ηνπ Νφκνπ) θαζψο θαη, θαηά πφζν ηα
πηνζεηείηε ην πεξηερφκελν απηψλ:
(α)

Γλσκνδφηεζε KPMG εκεξ. 3/12/2010

(β)

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζηάιεθαλ κε
ειεθηξνληθφ κήλπκα απφ ηελ KPMG (θ. Γαιαλφ( κε
ειεθηξνληθφ κήλπκα ζηηο 13/12/2010.

(γ)

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζηάιεθαλ κε ηηο επηζηνιέο
ηεο ΑΣΗΚ εκεξ. 24/1/2011, 5/4/2011 θαη 25/5/2011.»

Η αηηήηξηα κε επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 21.2.2012 απάληεζε φηη
ζπκθσλεί ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ επηζηνιή
ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε.
Αλαηξέρνληαο ζηνπο δηνηθεηηθνχο θαθέινπο, πξνθχπηεη φηη ηα πην πάλσ
έγγξαθα δφζεθαλ ζηε βάζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο αηηηάζεσλ
ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε εκεξνκελίαο 18.10.2010 θαη ηνπ ζεκεηψκαηνο ηεο
ππεξεζίαο,

ην

νπνίν

ελζσκαηψλεηαη

ζηελ

έθζεζε

αηηηάζεσλ,

εκεξνκελίαο 4.6.2010. πλεπψο, φπσο εμάιινπ αλαθέξεηαη θαη ζηελ
εηζαγσγή ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο KPMG, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ
εμεηάδεηαη ζηα έγγξαθα απηά αθνξά ηελ πεξίνδν 2004 – 2008.
Όπσο έρεη απνθαζηζηεί απφ ηε λνκνινγία, φρη κφλν ε πξνζθπγή αιιά
θαη νη ιφγνη αθπξφηεηαο γηα λα είλαη παξαδεθηνί, πξέπεη λα
πξνβάιινληαη κε έλλνκν ζπκθέξνλ (Αναζηαζίοσ ν. Κ.Ο.Τ. (1996) 4Δ
Α.Α.Δ. 2440, Αναζηαζίοσ ν. Δήμος Παραλιμνίοσ (2000) 3 Α.Α.Δ.
339).
ηελ παξνχζα ππφζεζε, ε αηηήηξηα απνδέρηεθε ηε ρξήζε πιηθνχ
κεηαγελέζηεξνπ ηεο 18.10.2005. Η απνδνρή απηή ήηαλ αλεπηθχιαθηε
παξά ην φηη γλψξηδε ηφζν ηηο αλαθιήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ φζν θαη ην
αξρηθφ ρξνληθφ θαζεζηψο ηεο θαηαγγειίαο. Η αηηήηξηα δελ ήηαλ
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ππνρξεσκέλε λα δερηεί ηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ απηνχ θαη ζπλεπψο,
ζεσξψ φηη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηελ αηηήηξηα ηεο ζηεξεί, ππφ
ηηο πεξηζηάζεηο, ην απαηηνχκελν έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνβάιιεη
ηζρπξηζκφ παξαβίαζεο ηνπ λνκηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θαζεζηψο κε βάζε
ην νπνίν έπξεπε λα γίλεη επαλεμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο.
Παξά ηελ ζέζε πνπ εμέθξαζα πην πάλσ γηα ηε λνκηθή πιάλε πνπ
εκθηινρψξεζε θαηά ηελ επαλεμέηαζε, ηέηνηα δεηήκαηα δελ εμεηάδνληαη
απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην θαη επνκέλσο ελ φςεη ηεο έιιεηςεο
ελλφκνπ ζπκθέξνληνο απφ ηελ αηηήηξηα θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ αθπξφηεηαο, ν ιφγνο απηφο απνξξίπηεηαη.
Πξνηνχ νινθιεξψζσ ηελ εμέηαζε ηνπ ηζρπξηζκνχ πνπ εγείξεη ε αηηήηξηα
πεξί δηθαηψκαηνο ή κε ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε λα επηβάινπλ δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν, ζεσξψ φηη ε εμέηαζε ηνπ θαηά πφζν νη θαζ’ σλ ε αίηεζε
ελήξγεζαλ κε πιάλε θαη έιιεηςε δένπζαο έξεπλαο θαηά ηε δηαπίζησζή
ηνπο φηη δηαπξάρζεθαλ νη παξαβάζεηο, πξνεγείηαη αθνχ ηπρφλ επηηπρία
ηνπ ηζρπξηζκνχ απηνχ αλαπφθεπθηα αθπξψλεη θαη ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ.
Ιζρπξίδεηαη, ινηπφλ, ε αηηήηξηα φηη νη θαζ’ σλ ε αίηεζε απέηπραλ λα
νξίζνπλ ηε ζρεηηθή αγνξά, ελέξγεηα πνπ πξναπαηηείηαη ηνπ επξήκαηνο
παξάβαζεο.
πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ε ππεξεζία i-choice δελ παξέρεηαη ζηε
ιηαληθή αγνξά απφ κφλε ηεο αιιά είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξεζία
net-runner πνπ παξέρεηαη απφ ηελ αηηήηξηα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
αληίζηνηρε απφ άιιν πάξνρν ππεξεζία ηνπ net-runner αθνχ απηφο ν
άιινο πάξνρνο εμαζθαιίζεη πξψηα ηελ ππεξεζία i-choice απφ ηελ
αηηήηξηα.
Οη θαζ’ σλ ε αίηεζε, εμέηαζαλ ηνπο πην πάλσ ηζρπξηζκνχο ηεο αηηήηξηαο
φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζειίδεο 9 – 12 ηεο απφθαζήο ηνπο
εκεξνκελίαο 2.11.2012. Όπσο νξζά ππνδεηθλχεη ν ζπλήγνξνο ηεο
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αηηήηξηαο, νη θαζ’ σλ ε αίηεζε δελ απέξξηςαλ ηε ζέζε ηεο αηηήηξηαο φηη ν
θαηαλαισηήο γηα λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα
ζπλδεζεί κε δπν ππεξεζίεο. Δληνχηνηο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγεί ζηελ
απφθαζή ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζειίδα 11, απνξξίπηεη ηε ζέζε φηη ε
ππεξεζία i-choice δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ ππεξεζία netrunner.
Δμάιινπ, ε ίδηα ε αηηήηξηα παξαδέρεηαη φηη είλαη δπλαηφ θάπνηνο λα
απνθηήζεη απφ ηελ αηηήηξηα κφλν ηελ ππεξεζία i-choice θαη ηελ
αληίζηνηρε ηεο net-runner ππεξεζίαο απφ άιιν πάξνρν ή απηφο ν άιινο
πάξνρνο λα εμαζθαιίζεη ηελ ππεξεζία i-choice απφ ηελ αηηήηξηα.
Δπνκέλσο, δελ δηαβιέπσ θάπνηα πιάλε ζην πην πάλσ εχξεκα ησλ θαζ’
σλ ε αίηεζε θαη ζπλεπψο ην επηρείξεκα ηεο αηηήηξηαο απνξξίπηεηαη.
Ιζρπξίδεηαη, πεξαηηέξσ, ε αηηήηξηα φηη ην ζπκπέξαζκα ησλ θαζ’ σλ ε
αίηεζε φηη ε αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν είλαη ζπλδεδεκέλεο θαη ζπλεπψο δεδνκέλνπ
φηη θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ε αηηήηξηα ζηελ αγνξά ηεο επξπδσληθήο
πξφζβαζεο, αζρέησο ηνπ φηη δελ θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ αγνξά
ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, ηνπο επηηξέπεη λα ειέγμνπλ ηηο αγνξέο
απηέο είλαη εζθαικέλν.
Καη’ ηζρπξηζκφ ηεο αηηήηξηαο, νη δπν πην πάλσ αγνξέο είλαη δηαθξηηέο θαη
επνκέλσο, εθφζνλ θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν ε αηηήηξηα ήηαλ
λενεηζεξρφκελε ζηελ αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο θαη άξα δελ
θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε, δελ ήηαλ δπλαηφ λα ειεγρζεί ε ζπκπεξηθνξά
ηεο ζηελ αγνξά απηή.
Αλαηξέρνληαο ζηελ απφθαζε ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε, δηαπηζηψλσ φηη ζηε
ζειίδα 52 ηεο απφθαζήο ηνπο πξάγκαηη θαηαιήγνπλ φηη ε αηηήηξηα δελ
θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηε ιηαληθή αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο
ηειεφξαζεο. πλερίδνπλ, φκσο, κε αλαθνξά ζε επξσπατθέο απνθάζεηο,
γηα λα εμεγήζνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά κίαο επηρείξεζεο πνπ δελ θαηέρεη
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δεζπφδνπζα ζέζε ζε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δπλαηφ λα ζεσξεζεί φηη
θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε θαη ζε κία ζηελά ζπλδεδεκέλε αγνξά θαη
ζπλεπψο, λα ειέγρεηαη. Απφιπηα ζρεηηθφ είλαη ην άξζξν 14(3) ηεο
Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ ζην νπνίν παξαπέκπνπλ νη θαζ’ σλ ε αίηεζε θαη
ην νπνίν αλαθέξεη φηη:
«Δάλ κηα επηρείξεζε έρεη ζεκαληηθή ηζρχ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
αγνξά είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη θαηέρεη ζεκαληηθή ηζρχ θαη
ζε κηα ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηή αγνξά εάλ νη δεζκνί κεηαμχ
ησλ δχν αγνξψλ είλαη ηέηνηνη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
εθκεηάιιεπζε ηεο ηζρχνο ζηε κηα αγνξά ζην πιαίζην ηεο άιιεο
αγνξάο, εληζρχνληαο έηζη ηη ζέζε ηζρχνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ
αγνξά.»
Αθνινχζσο, νη θαζ’ σλ ε αίηεζε ζηηο ζειίδεο 56 – 60 αλαιχνπλ ηνπο
ιφγνπο γηαηη ζεσξνχλ φηη ε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηέρεη ε αηηήηξηα ζε
άιιε αγνξά, ηεο επηηξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ ηζνδπλακεί
κε δεζπφδνπζα ζέζε θαη ζηελ αγνξά ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο
θαη ζπλεπψο ε ζπκπεξηθνξά απηή λα κπνξεί λα ειεγρζεί.
Δίλαη

πάγηα

λνκνινγεκέλν

φηη

ην

δηθαζηήξην

δελ

κπνξεί

λα

ππνθαηαζηήζεη ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο θαη δελ επεκβαίλεη εθηφο εάλ ε
δηνίθεζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο θξίζεο ηεο έρεη ππεξβεί ηα αθξαία φξηα
ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο. ηελ παξνχζα πεξίπησζε, δελ
δηαπηζηψλσ ηέηνηα ππέξβαζε έηζη ψζηε λα ρσξεί επέκβαζε απφ ην
δηθαζηήξην ζηελ θξίζε πνπ άζθεζαλ νη θαζ’ σλ ε αίηεζε ε νπνία
ζεσξψ φηη είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε. Δπνκέλσο, απνξξίπηεηαη θαη
απηφο ν ιφγνο αθχξσζεο.
Δπηρεηξεκαηνινγεί, επίζεο, ε αηηήηξηα φηη νη θαζ’ σλ ε αίηεζε
εζθαικέλα θαηέιεμαλ φηη πξνθχπηεη ιεζηξηθή ηηκνιφγεζε απφ πιεπξάο
ηεο κε αλαθνξά ζε θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζε επξσπατθέο απνθάζεηο.
Καη απηφο ν ηζρπξηζκφο εμεηάζηεθε απφ ηνπο θαζ’ σλ ε αίηεζε ζηηο
ζειίδεο 75 – 83 θαη απνξξίθζεθε κε ηελ θαηάιιειε, θαηά ηελ θξίζε ησλ
θαζ’ σλ ε αίηεζε, αηηηνινγία θαη αλάιπζε. Πάιη, δελ δηαπηζηψλσ
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νπνηαδήπνηε ππέξβαζε ή πιάλε απφ πιεπξάο ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε
επνκέλσο, απνξξίπηεηαη ν ηζρπξηζκφο.
Δπαλέξρνκαη ζην δήηεκα ηεο έιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο γηα επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ.
θνπφο ηνπ άξζξνπ 41 είλαη, εμ φζσλ πξνθχπηεη απφ ην ιεθηηθφ ηεο
πξψηεο παξαγξάθνπ, λα δηαζθαιίζεη φηη ε Δπηηξνπή ζα αζθήζεη ηηο
εμνπζίεο ηεο γηα λα δηαπηζηψζεη ηπρφλ παξαβάζεηο εληφο ηξηψλ θαη
πέληε εηψλ αληίζηνηρα ή φηη ζα πξνβεί ζε εθ πξψηεο φςεσο δηαπίζησζε
παξάβαζεο θαη εηνηκαζία έθζεζεο αηηηάζεσλ πξηλ ηελ πάξνδν ησλ
ηξηψλ θαη πέληε εηψλ, έηζη ψζηε λα επέξρεηαη ε δηαθνπή ηεο
πξνζεζκίαο. Μφλν ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο έρεη εμνπζία ε
Δπηηξνπή λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν. Η εμνπζία απηή, δειαδή,
έρεη άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ε Δπηηξνπή
θαη δεζκεχεη θαηά θάπνην ηξφπν ηελ Δπηηξνπή σο πξνο ην θξηηήξην
απηφ ελψ έιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνλνείηαη ζην άξζξν 41 απνζηεξεί
ηελ ζπγθεθξηκέλε εμνπζία απφ ηελ Δπηηξνπή θαη επελεξγεί πξνο
φθεινο ηνπ δηνηθνπκέλνπ.
Θεσξψ ζθφπηκν λα δηεπθξηλίζσ ζην ζεκείν απηφ φηη ε επηβνιή
δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ δελ είλαη ε κφλε ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα πξάμεη
ε Δπηηξνπή φηαλ δηαπηζηψζεη παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6 πνπ αθνξά ηελ
παξνχζα ππφζεζε.
Όπσο πξνλνεί ην άξζξν 24 ηνπ Νφκνπ:
«24. Γηα θάζε παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3 θαη/ή 6, ηελ νπνία
δηαπξάηηνπλ επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ε Δπηηξνπή
δχλαηαη, κε απφθαζή ηεο, λα ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα:
(α) λα επηβάιιεη δηνηθεηηθά πξφζηηκα αλεξρφκελα, αλάινγα κε ηε
βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο –
(i) κέρξη ην δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
ηεο επηρείξεζεο, ή
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(ii) κέρξη ην άζξνηζκα ηνπ δέθα ηνηο εθαηφλ ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ θάζε επηρείξεζεο πνπ είλαη κέινο
ηεο παξαβαίλνπζαο έλσζεο επηρεηξήζεσλ,
ν νπνίνο θχθινο εξγαζηψλ έιαβε ρψξα θαηά ην έηνο κέζα ζην
νπνίν ζπληειέζηεθε ε παξάβαζε ή θαηά ην ακέζσο πξνεγνχκελν
ηεο παξάβαζεο έηνο:
Ννείηαη φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα απαιιάμεη θαη/ή λα κεηψζεη ην
χθνο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πνπ ζα επηβάιιεην ζε κηα
επηρείξεζε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε θξηηήξηα θαη
πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
46, εάλ ε ελ ιφγσ επηρείξεζε ή έλσζε επηρεηξήζεσλ ζπλεξγαζηεί
θαη/ή παξέρεη ηέηνηα ζπλδξνκή ή απνδεηθηηθφ πιηθφ πνπ
ππνβνεζά ηελ Δπηηξνπή ζηελ απφδεημε ηεο παξάβαζεο·
(β) λα ππνρξεψλεη ηηο εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ φπσο εληφο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ηεξκαηίζνπλ ηε
δηαπηζησζείζα παξάβαζε θαη απνθχγνπλ επαλάιεςε ζην
κέιινλ· ζε πεξίπησζε πνπ ε παξάβαζε ηεξκαηηζζεί πξηλ απφ
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη
λα θαηαδηθάζεη κε αλαγλσξηζηηθή απφθαζή ηεο ηελ παξάβαζε·
(γ) γηα λα επηβάιιεη φξνπο θαη κέηξα ζπκπεξηθνξάο θαη/ή
δηνξζσηηθνχ ραξαθηήξα, αλάινγα κε ηε δηαπξαρζείζα παξάβαζε,
ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ παχζε ηεο ελ ιφγσ παξάβαζεο·
(δ) ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο απφ ηηο
εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, λα επηβάιιεη
δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη νγδφληα πέληε ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε
κέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο·
(ε) ζε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή ζθνπεχεη λα εθδψζεη
απφθαζε κε ηελ νπνία λα απαηηεί ηνλ ηεξκαηηζκφ κηαο
παξάβαζεο θαη νη εκπιεθφκελεο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο
επηρεηξήζεσλ πξνζθέξνληαη λα αλαιάβνπλ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο
γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αληηξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ
πξνθαηαξθηηθή ηεο εθηίκεζε, λα θαζηζηά απηέο ηηο δεζκεχζεηο
ππνρξεσηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ· ε
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο δχλαηαη λα εθδνζεί γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δπηηξνπή
ζπκπεξαίλεη φηη δελ ζπηξέρνπλ πιένλ ιφγνη λα αλαιάβεη
πεξαηηέξσ δξάζε·
(ζη) ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξάιεηςεο ησλ εκπιεθνκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηα
κέηξα πνπ θαζφξηζε ε Δπηηξνπή δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (β) ή
(ε), λα επηβάιιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν κέρξη νγδφληα πέληε
ρηιηάδεο επξψ γηα θάζε κέξα ζπλέρηζεο ηεο παξάβαζεο.»
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ηηο 20.6.2012 νη θαζ’ σλ ε αίηεζε απνθάζηζαλ λα θαηαξηίζνπλ έθζεζε
αηηηάζεσλ θαη ζπλεπψο γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 41(3)
επήιζε δηαθνπή ηεο πξνζεζκίαο.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο απφθαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε
ζειίδα 5, νη παξαβάζεηο πνπ νη θαζ’ σλ ε αίηεζε εμέηαζαλ ήηαλ νη
αθφινπζεο:
«(α) πηζαλνινγνχκελε εθ πξψηεο φςεσο παξάβαζε ηνπ άξζξνπ
6(1)(α) ηνπ Νφκνπ εθ κέξνπο ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ
Κχπξνπ, κε ηελ επηβνιή αζέκηησλ ιηαληθψλ ηηκψλ γηα ηελ
ππεξεζία i-choice, θαζφηη ε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηεο ππεξεζίαο
i-choice γηα ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006 ήηαλ άλσ ηνπ κέζνπ
κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη θάησ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαη ππήξρε
ην ζηνηρείν ηεο πξφζεζεο εμνβειηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ.
(β) πηζαλνινγνχκελε εθ πξψηεο φςεσο παξάβαζε ηνπ άξζξνπ
6(1)(α) ηνπ Νφκνπ εθ κέξνπο ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ
Κχπξνπ, κε ηελ επηβνιή αζέκηησλ ιηαληθψλ ηηκψλ γηα ηελ
ππεξεζία miVision θαζφηη ε ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ηεο ππεξεζίαο
miVision γηα ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006 ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ
κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 ήηαλ άλσ ηνπ
κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη θάησ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαη
ππήξρε ην ζηνηρείν ηεο πξφζεζεο εμνβειηζκνχ ηνπ
αληαγσληζκνχ.
(γ)πηζαλνινγνχκελε εθ πξψηεο φςεσο παξάβαζε ηνπ άξζξνπ
6(1)(α) ηνπ Νφκνπ εθ κέξνπο ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ
Κχπξνπ, κε ηελ επηβνιή αζέκηησλ ιηαληθψλ ηηκψλ γηα ησλ
ππεξεζηψλ i-choice θαη miVision σο ζπδεπγκέλν πξντφλ, θαζφηη ε
ιηαληθή ηηκή πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ miVision θαη i-choice καδί
γηα ηα έηε 2004 θαη 2005 ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ
θφζηνπο θαη γηα ηα έηε 2006, 2007 θαη 2008 ήηαλ άλσ ηνπ κέζνπ
κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη θάησ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαη ππήξρε
ηνπ ζηνηρείν ηεο πξφζεζεο εμνβειηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ.»
Οη παξαβάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ φηη ζηνηρεηνζεηνχληαη είλαη νη
αθφινπζεο (βι. ζει. 83 – 84):
«(α) παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(α) ηνπ Νφκνπ εθ κέξνπο ηεο
Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ, κε ηελ επηβνιή αζέκηησλ
ιηαληθψλ ηηκψλ γηα ηελ ππεξεζία i-choice, θαζφηη νη ιηαληθέο ηηκέο
πψιεζεο ηεο ππεξεζίαο i-choice γηα ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006
ήηαλ άλσ ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη θάησ ηνπ ζπλνιηθνχ
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θφζηνπο θαη δηαπηζηψζεθε πξφζεζε εμνβειηζκνχ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηε βάζε ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ
εηνηκάζηεθαλ είηε απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΑΣΗΚ, ή/θαη ηα
αξκφδηα Σκήκαηα ηεο ΑΣΗΚ.
(β) παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(α) ηνπ Νφκνπ εθ κέξνπο ηεο
Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ, κε ηελ επηβνιή αζέκηησλ
ιηαληθψλ ηηκψλ γηα ηελ ππεξεζία miVision, θαζφηη νη ιηαληθέο ηηκέο
πψιεζεο ηεο ππεξεζίαο miVision γηα ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006
ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη ηα έηε 2007 θαη
2008 ήηαλ άλσ ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη θάησ ηνπ
ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαη δηαπηζηψζεθε πξφζεζε εμνβειηζκνχ ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηε βάζε ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ
εηνηκάζηεθαλ απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο ΑΣΗΚ ή/θαη ηα
αξκφδηα Σκήκαηα ηεο ΑΣΗΚ.
(γ) παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(α) ηνπ Νφκνπ εθ κέξνπο ηεο
Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ, κε ηελ επηβνιή αζέκηησλ
ιηαληθψλ ηηκψλ γηα ηελ ππεξεζία miVision θαη i-choice καδί,
θαζφηη νη ιηαληθέο ηηκέο πψιεζεο ησλ ππεξεζηψλ miVision θαη ichoice καδί γηα ηα έηε 2004 θαη 2005 ήηαλ θάησ ηνπ κέζνπ
κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη ηα έηε 2006, 2007 θαη 2008 ήηαλ άλσ ηνπ
κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη θάησ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, θαη
δηαπηζηψζεθε πξφζεζε εμνβειηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηε βάζε
ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ πνπ εηνηκάζηεθαλ είηε απφ ην Γεληθφ
Γηεπζπληή ηεο ΑΣΗΚ ή/θαη ηα αξκφδηα Σκήκαηα ηεο ΑΣΗΚ.»
ε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ηεο θάζε παξάβαζεο, αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα
(βι. ζει. 94 – 95):
«(α) ε φ,ηη αθνξά ηελ ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο i-choice, ε
Δπηηξνπή
δηαπηζηψλεη
φηη
απφ
ηηο
αλαιχζεηο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο ήηαλ ηξία
ρξφληα, ήηνη ηα έηε 2004, 2005 θαη 2006, ελψ απφ ην 2007 ε ελ
ιφγσ ππεξεζία πσιείην άλσ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.
(β) ε φ,ηη αθνξά ηε ηηκνιφγεζε ηεο ππεξεζίαο miVision ε
Δπηηξνπή
δηαπηζηψλεη
φηη
απφ
ηηο
αλαιχζεηο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο ήηαλ πέληε
ρξφληα, ήηνη ηα έηε 2004, 2005, 2006, 2007 θαη 2008, θαζφηη απηφ
ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν έρνπλ παξνπζηαζηεί
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κειέηεο είλαη απηφ
πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008.
(γ) ε φ,ηη αθνξά ηελ ππεξεζία miVision θαη i-choice καδί κε
Δπηηξνπή
δηαπηζηψλεη
φηη
απφ
ηηο
αλαιχζεηο
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ε δηάξθεηα ηεο παξαβάζεηο ήηαλ πέληε
ρξφληα, ήηνη ηα έηε 2004, 2005, 2006, 2007 θαη 2008, θαζφηη απηφ
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ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο γηα ην νπνίν έρνπλ παξνπζηαζηεί
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη κειέηεο είλαη απηφ
πνπ ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην
πάλσ, ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη ε δηάξθεηα ησλ δηαπηζησζεηζψλ
παξαβάζεσλ είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο.»
Αλαθέξνπλ, φκσο, θαη ηα εμήο (βι. ζει. 90 – 91):
«(α) ε φ,ηη αθνξά ηελ ππεξεζία i-choice θαη ηελ πξψηε
παξάβαζε, απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 (ηεξκαηηζκφο
παξάβαζεο) έσο θαη ηηο 23 Ινπιίνπ 2010 (εκεξνκελία θίλεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο εμέηαζεο) παξήιζαλ 3 ρξφληα θαη 204 κέξεο. Απφ ηηο
19 Ιαλνπαξίνπ 2012 (εκεξνκελία αλάθιεζεο) κέρξη 20 Ινπλίνπ
2012 (εκεξνκελία θίλεζεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο) παξήιζαλ 153
εκέξεο, νπφηαλ ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ πνπ δηέξξεπζε είλαη 3
ρξφληα θαη 357 εκέξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή θαηαιήγεη φηη
δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε εηψλ.
(β) ε φηη αθνξά ηελ ππεξεζία miVision θαη ηελ δεχηεξε
παξάβαζε, απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 (ηειεπηαία δηαζέζηκα
ζηνηρεία) κέρξη 20 Ινπλίνπ 2012 (εθθίλεζε δηαδηθαζίαο εμέηαζεο),
παξήιζαλ 3 ρξφληα θαη 172 εκέξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή
θξίλεη φηη δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε εηψλ, ρσξίο
θαλ λα ιεθζεί ππφςε ε δηαθνπή ηεο πξνζεζκίαο πνπ επήιζε ζηηο
23 Ινπιίνπ 2010.
(γ) ε φηη αθνξά ηελ ππεξεζία miVision θαη i-choice καδί θαη ηελ
ηξίηε παξάβαζε, απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 (ηειεπηαία
δηαζέζηκα ζηνηρεία) κέρξη 20 Ινπλίνπ 2012 (εθθίλεζε δηαδηθαζίαο
εμέηαζεο, παξήιζαλ 3 ρξφληα θαη 172 εκέξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε
Δπηηξνπή θξίλεη φηη δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε
εηψλ, ρσξίο θαλ λα ιεθζεί ππφςε ε δηαθνπή ηεο πξνζεζκίαο πνπ
επήιζε ζηηο 23 Ινπιίνπ 2010.»
Δπνκέλσο, αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε παξάβαζε (ππεξεζία i-choice)
είλαη πξνθαλέο φηη εθφζνλ ε παξάβαζε ηεξκαηίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2006, ε εμνπζία ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε λα επηβάινπλ δηνηθεηηθφ
πξφζηηκν κπνξνχζε λα αζθεζεί κφλν κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011,
πξάγκα πνπ δελ έγηλε.
Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε θαη ηξίηε παξάβαζε (ππεξεζίεο miVision θαη
miVision θαη i-choice καδί) θαίλεηαη λα ππάξρεη κία δηαθνξνπνίεζε ζηα
γεγνλφηα ηεο παξάβαζεο αθνχ γηα ηελ πεξίνδν 2004 – 2006 γηα ηελ
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ππεξεζία miVision θαη ηελ πεξίνδν 2004 – 2005 γηα ηηο ππεξεζίεο
miVision θαη i-choice καδί νη ιηαληθέο ηηκέο πψιεζεο ήηαλ θάησ ηνπ
κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο ελψ γηα ηηο πεξηφδνπο 2007 – 2008 θαη 2006
– 2008 αληίζηνηρα, νη ηηκέο ήηαλ άλσ ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο.
Δληνχηνηο,

παξά

ηελ

πην

πάλσ

δηαθνξνπνίεζε,

γηα

ζθνπνχο

δηαπίζησζεο παξάβαζεο ηνπ άξζξνπ 6(1)(α) δελ αιιάδεη νηηδήπνηε θαη
ζπλεπψο ε παξάβαζε ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί γηα
ζθνπνχο επηβνιήο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, σο θαη’ εμαθνινχζεζε
παξάβαζε.
Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, θαηαιήγσ φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε
πάζρεη σο ιεθζείζα κε πιάλε πεξί ηνλ λφκν ζηελ έθηαζε θαη κφλν πνπ
αθνξά ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε
παξάβαζε. Δπνκέλσο, ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε αθπξψλεηαη
κεξηθψο ζηελ έθηαζε πνπ αθνξά ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ γηα
ηελ πξψηε παξάβαζε θαη επηθπξψλεηαη ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν κέξνο
ηεο.
Δλ φςεη ηεο πην πάλσ θαηάιεμεο επηδηθάδνληαη κεησκέλα έμνδα €500
πιένλ Φ.Π.Α. ππέξ ηεο αηηήηξηαο θαη ελαληίνλ ησλ θαζ’ σλ ε αίηεζε.

Δ. Μηραήι,
Γ.Γ.Γ.
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