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ΠΦΑΪΕΔΡ ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ-ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΩΝ 

(PFIZER HELLAS-CYPRUS BRANCH),      

                                                                            Αηηήηξηα, 

       θαη 
 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Καζ΄ εο  ε Αίηεζε. 
                      

 
Υπφζεζε Αξ. 5670/2013 

                PHADISCO LTD      

  Αηηήηξηα, 

       θαη 

 ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 

Καζ΄ εο  ε Αίηεζε. 

 

Φ. Σαηζηάο κε Ν. Ιαθψβνπ (θα), γηα ηηο Αηηήηξηεο. 

Δ. Καιιή (θα),  γηα ηελ Καζ’ εο ε Αίηεζε.  

Κ. Μηραήι, γηα Δλδηαθεξφκελν Μέξνο. 
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ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΚΩΜΟΔΡΟΜΟ, Δ.Δ.Δ.: Με ηηο παξνχζεο πξνζθπγέο, νη νπνίεο 

ζπλεθδηθάδνληαη δπλάκεη ζρεηηθνχ δηθαζηηθνχ δηαηάγκαηνο, 

πξνζβάιιεηαη ε λνκηκφηεηα θαη εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο θαζ’ εο ε 

αίηεζε, κε εκεξνκελία 12.4.2013 θαη αξηζκφ 36/2013, δηα ηεο νπνίαο 

επεβιήζε, ζηελ κελ αηηήηξηα 1, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο €8.234,00 

ζηελ δε αηηήηξηα 2 δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο €206.168,00, αλαθνξηθά 

κε δηαπηζησζείζα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(δ) ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο 

ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ ηνπ 2008 (Ν. 13(Η)/2008), σο απηφο ίζρπε 

θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν (ζην εμήο «ν Νφκνο»).  

 

Σν ηζηνξηθφ ησλ ππφ εμέηαζε ππνζέζεσλ μεθηλά απφ ην έηνο 2005 θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο 7.10.2005, φηαλ ε εηαηξεία Άθεο Παλαγηψηνπ 

&Τηφο Ληδ (ζην εμήο «ε θαηαγγέιινπζα») ππέβαιε ζηελ Δπηηξνπή 

Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ (ζην εμήο «ε Δπηηξνπή») θαηαγγειία 

ελαληίνλ ηεο εηαηξείαο Wyeth Hellas-Cyprus Branch (ζην εμήο «ε 

θαηαγγειιφκελε 1») γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί 

Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκσλ ηνπ 1989 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 

20001, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαγγειιφκελε 1, κε αζέκηην ηξφπν, 

πξνσζνχζε ζπγθεθξηκέλν εκβφιην θαηά ηεο κεληγγίηηδαο, κε ηίηιν 

“Meningitec”. πκπιεξσκαηηθή θαηαγγειία ππεβιήζε απφ ηελ 

                                                           
1
 Οι εν λόγω Νόμοι καηαπγήθηκαν εν ζςνεσεία και ανηικαηαζηάθηκαν από ηο Νόμο 13(Ι)/2008. 
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θαηαγγέινπζα, ζηηο 23.3.2006, ελαληίνλ ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε 2 εηαηξείαο 

Phadisco Ltd («θαηαγγειιφκελε 2») σο ηεο εηαηξείαο πνπ δηέλεηκε θαη 

ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

θαηαγγειιφκελεο 1.  

 

ηηο 29.1.2008, θαη ελψ εθθξεκνχζε ε ππφ ηεο Τπεξεζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο ελαληίνλ ησλ δπν θαηαγγειινκέλσλ 

εηαηξεηψλ, ε Δπηηξνπή, ππφ ην θσο ηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Έθεζε 39022, δηέθνςε ηελ 

ππφ αλαθνξά έξεπλα, αλαθαιψληαο ηηο κέρξη εθείλνπ ηνπ ζεκείνπ 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο θαη, κε λέα ζχλζεζε, δπλάκεη ηνπ ππφ ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δηνξηζκνχ ηεο, εκεξνκελίαο 14.5.2008, 

πξνρψξεζε ζηελ εμ’ ππαξρήο δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο θαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ εθθξεκνπζψλ θαηαγγειηψλ. Ζ δηελεξγεζείζα έξεπλα 

θαηέιεμε ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, εκεξνκελίαο 11.5.2009, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε ηειεπηαία, έρνληαο δηαπηζηψζεη φηη νη δπν 

θαηαγγειιφκελεο εηαηξείεο παξαβίαζαλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(1) 

ηνπ Νφκνπ, επέβαιε ζε απηέο δηνηθεηηθφ πξφζηηκν χςνπο €15.363,00 

θαη €384.634,00 αληίζηνηρα. 

 

Οη θαηαγγειιφκελεο εηαηξείεο αληέδξαζαλ θαη  ελαληίνλ ηεο πην πάλσ 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο θαηαρψξεζαλ, ζηηο 31.7.2009, ηηο 

                                                           
2
 Απσή Τηλεπικοινωνιών Κύππος ν. Δημοκπαηίαρ κ.α., (2007) 3 Α.Α.Δ. 560. 
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πξνζθπγέο κε αξ. 1074/2009 θαη 1073/2009 αληίζηνηρα. Ωζηφζν, 

εθθξεκνχζεο ηεο εθδίθαζεο ησλ ελ ιφγσ πξνζθπγψλ, ε 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε αθπξψζεθε, ζηηο 9.9.2011, ελφςεη θαη ηεο 

αθπξσηηθήο απφθαζεο ηεο Πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζηηο ππνζέζεηο Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.α. ν. 

Επιηποπήρ Πποζηαζίαρ ηος Ανηαγυνιζμού (2011) 3 Α.Α.Δ. 449, 

ζηελ νπνία είρε δηαπηζησζεί δήηεκα θαθήο ζχλζεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

ηηο 14.2.2012, ππφ ην θσο ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο ηεο 

Πιήξνπο Οινκέιεηαο, ε Δπηηξνπή, κε λέα ζχλζεζε, θαηφπηλ ζρεηηθήο 

απφθαζεο δηνξηζκνχ ηεο απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, εκεξνκελίαο 

20.12.2011, απνθάζηζε λα αλαθαιέζεη ηελ, κε εκεξνκελία 23.10.2008, 

απφθαζή ηεο γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ελαληίνλ ησλ δπν 

θαηαγγειινκέλσλ εηαηξεηψλ θαη λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε εμ’ ππαξρήο, 

δηελεξγψληαο λέα έξεπλα, ζηε βάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο πνπ ίζρπε θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν. Ωο απνηέιεζκα ηεο 

δηελεξγεζείζαο έξεπλαο θαη ζρεηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Τπεξεζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο, ε ηειεπηαία, ζηηο 13.7.2012, πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε 

Έθζεζεο Αηηηάζεσλ ελαληίνλ ησλ θαηαγγειινκέλσλ εηαηξεηψλ, γηα 

«πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(δ)3 ηνπ Νφκνπ εθ 

                                                           
3
 Σύμθωνα με ηην εν λόγω διάηαξη, «Απαγνξεύεηαη ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπόδνπζαο ζέζεο κηαο ή 

πεξηζζόηεξσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέρεη ή θαηέρνπλ δεζπόδνπζα ζέζε ζην ζύλνιν ή κέξνο ηεο εγρώξηαο αγνξάο 

ελόο πξντόληνο, ηδηαίηεξα εάλ ε πξάμε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ή ελδερόκελν απνηέιεζκα […] (δ) ηελ εμάξηεζε 

ηεο ζύλαςεο ζπκθσληώλ από ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ησλ αληηζπκβαιιόκελσλ πξόζζεησλ ππνρξεώζεσλ, νη 

νπνίεο, εθ ηεο θύζεώο ηνπο ή ζύκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπκθσληώλ απηώλ». 
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κέξνπο ησλ θαηαγγειινκέλσλ εηαηξεηψλ 1 θαη 2 σο απνηέιεζκα ηεο εθ 

πξψηεο φςεσο θαηάρξεζεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη 

θαηαγγειιφκελεο 1 θαη 2 ζηελ αγνξά ηνπ εκβνιίνπ θαη ηνπ 

πλεπκνληφθνθθνπ, αθνχ πξνζπαζνχζαλ κε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, ε 

νπνία δελ ζηεξηδφηαλ ζε αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθφ ιφγν, λα 

παξαθσιχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ».  

 

Σελ 1.11.2012 έιαβε ρψξα ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ηεο ππφζεζεο 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ζηηο 14.11.2012, εθθξεκνχζεο ηεο 

εθδίθαζεο ηεο ππφζεζεο, νη δπν θαηαγγειιφκελεο εηαηξείεο, ππέβαιαλ 

κέζσ ησλ δηθεγφξσλ ηνπο έγγξαθα πνπ αθνξνχζαλ ηελ απνξξφθεζε 

ηεο εηαηξείαο ΟΤΑΗΔΘ ΔΛΛΑ Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή 

Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ (“Wyeth Hellas S.A.”) απφ ηελ 

αηηήηξηα 1. Δπ’ απηνχ, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε φηη ε αηηήηξηα εηαηξεία 1 

απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή ζπλέρεηα ηεο θαηαγγειιφκελεο 1, “Wyeth 

Hellas S.A.”, θαη απνθάζηζε φπσο γίλεη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ηίηινπ ηεο θαηαγγειίαο. Σειηθά ε Δπηηξνπή, ζηε ζπλεδξία ηεο 

εκεξνκελίαο 12.4.2013, θαηέιεμε φηη νη δπν θαηαγγειιφκελεο εηαηξείεο 

θαηαρξάζηεθαλ ηε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηείραλ ζηελ αγνξά ηνπ 

εκβνιίνπ θαηά ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 

6(1)(δ) ηνπ Νφκνπ, «αθνχ πξνζπαζνχζαλ λα δηεηζδχζνπλ κε αζέκηην 

ηξφπν ζηελ αγνξά εκβνιίνπ θαηά ηνπ κεληγγηηηδφθνθθνπ», θαη 

απνθάζηζε ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ χςνπο €8.234,00 ζηελ 
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θαηαγγειιφκελε 1 θαη €206.168,00 ζηελ θαηαγγειιφκελε 2, 

θνηλνπνηψληαο ηελ απφθαζή ηεο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. 

 

Νομικοί ιζσςπιζμοί 

 

Βαζηθφ άμνλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ αηηεηξηψλ απνηειεί ν 

ηζρπξηζκφο φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα, πξνβάιιεηαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ε επίδηθε απφθαζε είλαη παξάλνκε θαη απνηειεί πξντφλ 

αλεπαξθνχο έξεπλαο θαη ζπλαθφινπζεο πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο 

πιάλεο, θαζψο θαη εζθαικέλεο εξκελείαο, θαζφηη ε εμνπζία ηεο θαζ’ εο 

ε αίηεζε πξνο επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

41(1)(β)4 ηνπ Νφκνπ, ην νπνίν είλαη αληίζηνηρν ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 

1/20035, εμέιηπε, αθνχ παξήιζε ε ππφ ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο πξνζεζκία 

ησλ πέληε εηψλ πξνο ππνβνιή ελφο ηέηνηνπ πξνζηίκνπ, «ρσξίο λφκηκε 

δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο». Ζ θαζ’ εο ε αίηεζε, ζπλερίδεη ε 

πιεπξά ησλ αηηεηξηψλ, παξάλνκα, θαθφπηζηα θαη αληηθαηηθά 

πξνρψξεζε ζηε δηελέξγεηα λέαο έξεπλαο θαη ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ, αθνχ, ιφγσ παξέιεπζεο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο, 

θσιπφηαλ λα πξάμεη θάηη ηέηνην. Δπηζεκαίλεη πεξαηηέξσ φηη ε 

                                                           
4
 Σύμθωνα με ηη διάηαξη αςηή, «Η Επηηξνπή απνζηεξείηαη ηεο εμνπζίαο πξνο επηβνιή δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ 

γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη/ή ηνπ ελσζηαθνύ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνύ, εάλ δελ 

αζθήζεη ηεο εμνπζία απηή εληόο ησλ αθόινπζσλ πξνζεζκηώλ: [...] (β) εληόο πέληε (5) εηώλ, πξνθεηκέλνπ πεξί 

ησλ ππόινηπσλ παξαβάζεσλ».  
5
 Κανονιζμόρ (ΕΚ) απ. 1/2003 ηος Σςμβοςλίος ηηρ 16

ηρ
 Δεκεμβπίος 2002 για ηην Εθαπμογή ηων κανόνων 

ανηαγωνιζμού πος πποβλέπονηαι ζηα άπθπα 81 και 82 ηηρ Σςνθήκηρ. 
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νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηεξκαηίζηεθε πεξί ην έηνο 2005, ε δε 

Δπηηξνπή αλαθάιεζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο γηα θίλεζε 

δηαδηθαζίαο εμέηαζεο, φπσο θαη φιεο ηηο κεηέπεηηα ζρεηηθέο, θαζφηη 

ιήθζεθαλ απφ φξγαλν ηνπ νπνίνπ ε ζχζηαζε έπαζρε λνκηθά, κε 

απνηέιεζκα ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, θαη ζηε βάζε ηεο λνκηθήο 

ζπλέπεηαο ηνπ φηη ε αλάθιεζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδξνκηθή εμαθάληζε 

ησλ αλαθιεζεηζψλ απνθάζεσλ, «ε θίλεζε δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηθαλήο 

λα δηαθφςεη θαη/ή αλαζηείιεη ηελ εθ ηνπ λφκνπ πεληαεηή πξνζεζκία 

έιαβε ρψξα γηα πξψηε θνξά ζηηο 13.7.2012», δειαδή κεηά απφ 

ηνπιάρηζηνλ έμη ρξφληα απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο ηζρπξηδφκελεο παξάβαζεο. Δπ΄ απηνχ, νη αηηήηξηεο 

ηζρπξίδνληαη φηη είλαη θξίζηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

ππφζεζεο ην θαηά πφζν ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ηεο πεληαεηίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ηφζν απφ ην εκεδαπφ φζν θαη απφ ην Δπξσπατθφ δίθαην, 

επεξεάδεηαη απφ πξάμεηο πνπ εμαθαλίδνληαη αλαδξνκηθά ιφγσ 

αλάθιεζήο ηνπο απφ ηε Γηνίθεζε θαη εηζεγνχληαη ηελ παξαπνκπή 

ζρεηηθνχ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ζην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Γ.Δ.Δ.), ππφ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνχηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

ηειεπηαίν δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη θαη/ή απνθαλζεί κεη’ αζθαιείαο επί 

ηνπ πην πάλσ δεηήκαηνο.  

 

Πεξαηηέξσ, θαη παξφιν πνπ δελ αλαπηχζζεηαη ζηε γξαπηή αγφξεπζε 

ησλ αηηεηξηψλ, εγείξεηαη κε ην δηθφγξαθν ηεο αίηεζεο αθπξψζεσο ν 
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ηζρπξηζκφο φηη ε θαζ’ εο ε αίηεζε εζθαικέλα εθάξκνζε θαη/ή 

εξκήλεπζε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ θαη, ρσξίο ηε δηελέξγεηα δένπζαο 

έξεπλαο θαη ππφ πιάλε, πξνέβε ζε ιαλζαζκέλν θαζνξηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο, εθφζνλ δελ έιαβε ππφςε ηεο ην κεξίδην πνπ θαηέρεη 

ην θξάηνο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ, νχηε θαη δήηεζε ζηνηρεία απφ 

άιινπο αληαγσληζηέο ζηε ζρεηηθή αγνξά, κε απνηέιεζκα ε θαηάιεμε 

πεξί θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο λα είλαη πξνθαλψο εζθαικέλε. 

Ο ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο εππαηδεχηνπο 

ζπλεγφξνπο ησλ αηηεηξηψλ θαηά ην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ. 

 

Πεξαηηέξσ, ε πιεπξά ησλ αηηεηξηψλ εγείξεη δηαδεπθηηθά, ζε πεξίπησζε 

πνπ ε ζέζε πνπ πξνβάιιεηαη κε ηνλ πξψην εγεηξφκελν ιφγν αθχξσζεο 

δελ γίλεη απνδεθηή, ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο φηη 

νπδείο δηθάδεηαη εθ δεπηέξνπ γηα ην ίδην αδίθεκα θαη νπδείο ηηκσξείηαη εθ 

δεπηέξνπ γηα ηελ ίδηα πξάμε ή παξάιεηςε (“ne bis in idem”), φπσο ε 

αξρή απηή θαηνρπξψλεηαη θαη ζην Άξζξν 12.2 ηνπ πληάγκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, πξνβάιιεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ήζειε θξηζεί φηη νη 

πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαη 

επηβνιήο πξνζηίκνπ δελ έρνπλ εμαθαληζζεί, ή αλ έρνπλ εμαθαληζζεί ελ 

κέξεη, ηφηε πθίζηαηαη δήηεκα παξάβαζεο ηεο ελ ιφγσ αξρήο, αθνχ 

«ζεκαίλεη πσο νη αηηήηξηεο δηθάζηεθαλ ηξεηο θνξέο γηα ην ίδην αδίθεκα». 
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Δπηπξφζζεηα, εγείξεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε 

παξαβηάδεη ηα ππφ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Δ..Γ.Α.) πξνβιεπφκελα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηά ηνπο θαη δε ην δηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε, πνπ θαηνρπξψλεηαη 

ζην Άξζξν 30.2 ηνπ πληάγκαηνο. πγθεθξηκέλα, νη αηηήηξηεο 

πξνβάιινπλ ηε ζέζε φηη δελ έρνπλ ηχρεη δίθαηεο δίθεο, αθνχ δελ 

παξέρνληαη ηα απαξαίηεηα ερέγγπα, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Γ.Α. θαη ηε 

ζρεηηθή λνκνινγία, γηα δηεμαγσγή δίθαηεο δίθεο, «θαζφηη ε θαζ’ εο ε 

αίηεζε ελεξγεί ηαπηνρξφλσο σο δηεξεπλεηήο/εμεηαζηήο, θαηήγνξνο θαη 

δηθαζηήο θαη ιφγσ απηήο ηεο ζπγθέληξσζεο ιεηηνπξγηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα δίθε ελψπηνλ ελφο 

αλεμάξηεηνπ θαη ακεξφιεπηνπ δηθαζηεξίνπ κε πιήξε δηθαηνδνζία». 

πλαθψο, νη αηηήηξηεο πξνζζέηνπλ φηη, ιφγσ ηνπ εχξνπο ηνπ Άξζξνπ 

146 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο πνηληθήο θχζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζηίκνπ, ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε πιεξφηεηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ 

παξφληνο Γηθαζηεξίνπ, «ψζηε λα ζεσξείηαη επαξθήο γηα ζθνπνχο 

εθαξκνγήο ηνπ Άξζξνπ 6(1) ηεο Ε.Σ.Δ.Α.». 

 

Δθ δηακέηξνπ αληίζεηεο είλαη νη ζέζεηο ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε, ε νπνία 

ηζρπξίδεηαη φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε είλαη επαξθψο θαη/ή 

δεφλησο αηηηνινγεκέλε, ιήθζεθε δε νξζά θαη λφκηκα θαη κεηά απφ 

δηελέξγεηα ηεο δένπζαο έξεπλαο θαη θαη’ νξζή ελάζθεζε ησλ εμνπζηψλ 

πνπ ηεο παξέρεη ν λφκνο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 
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δηθαίνπ. Όπσο ππνζηεξίδεη ε πιεπξά ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε, νη αηηήηξηεο 

θαηαρξάζηεθαλ ηε δεζπφδνπζα ζέζε πνπ θαηείραλ ζηελ αγνξά ηνπ 

εκβνιίνπ θαηά ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 

6(1)(δ) ηνπ Νφκνπ, αθνχ «κέζσ ηεο πνιηηηθήο εθπηψζεσλ πνπ 

πηνζέηεζαλ θαη ε νπνία δελ ζηεξίδεην ζε αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθφ ιφγν, 

επηρείξεζαλ λα δηεηζδχζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ζηελ αγνξά ηνπ εκβνιίνπ 

θαηά ηνπ κεληγγηδφθνθθνπ». Δίλαη δε ζηε βάζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο 

πνπ ε Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζηηο 

αηηήηξηεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. 

 

Ωο πξνο ηνλ ηζρπξηζκφ φηη παξήιζε ε ππφ ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 

41(1)(β) ηνπ Νφκνπ πξνζεζκία ησλ πέληε εηψλ πξνο ππνβνιή 

δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ ζηηο αηηήηξηεο, ε εππαίδεπηε ζπλήγνξνο γηα ηελ 

θαζ’ εο ε αίηεζε αληηηείλεη, ελ πξψηνηο, φηη ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο δελ 

κπνξεί παξά λα πεξηνξίδεηαη ζην κέξνο ηεο απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ, αθνχ είλαη ζαθέο φηη ε 

πξναλαθεξζείζα δηάηαμε αθνξά ζηελ εμνπζία ηεο Δπηηξνπήο πξνο 

επηβνιή ηέηνηνπ πξνζηίκνπ θαη φρη ηελ εμνπζία πξνο δηαπίζησζε ηεο 

παξάβαζεο. πλεπψο, αθφκε θαη αλ επηηχρεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηζρπξηζκφο, απηφο δελ επεξεάδεη ηελ απφθαζε πεξί δηαπίζησζεο 

παξάβαζεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, πξνζζέηεη ε θ. Καιιή, ν ηζρπξηζκφο 

ησλ αηηεηξηψλ είλαη αβάζηκνο θαη αληηθξνχεηαη ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ 

αηηηνινγία ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, φζν θαη απφ ηε λνκνινγία ησλ 
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Γηθαζηεξίσλ ηεο Έλσζεο: ζηελ επίδηθε απφθαζή ηεο, ε θαζ΄ εο ε 

αίηεζε, κε παξαπνκπή ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ εκεδαπνχ θαη 

επξσπατθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηε λνκνινγία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο 

Έλσζεο, αηηηνινγεί ιεπηνκεξψο ηελ θαηάιεμή ηεο θαη παξαζέηεη 

αλαιπηηθά ηηο ζρεηηθέο πεξηφδνπο αλαζηνιήο ηεο πξνζεζκίαο, πξνηνχ 

απνθαλζεί φηη ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαλχζεθε αλήξρεην 

ζηα ηέζζεξα έηε θαη εθαηφλ πελήληα ηξεηο κέξεο θαη δελ μεπεξλνχζε ηα 

πέληε έηε.  

 

Δλ πξνθεηκέλσ, ζπλερίδεη ε πιεπξά ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε, ιφγσ 

απνπζίαο ξεηήο δηάηαμεο πνπ λα ξπζκίδεη ξεηψο ην δήηεκα ηεο 

παξαγξαθήο γηα φζν δηάζηεκα εθθξεκεί κηα ππφζεζε ενώπιον ηος 

Δικαζηηπίος, ε Δπηηξνπή, νξζψο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 50 ηνπ Νφκνπ6, εθάξκνζε θαη’ αλαινγία ην άξζξν 25 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1/2003, ζηελ παξάγξαθν (6) ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη 

φηη «ε παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη 

ρξεκαηηθψλ πνηλψλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν θαηξφ ε απφθαζε ηεο 

Επηηξνπήο απνηειεί αληηθείκελν εθθξεκνχζαο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ 

Δηθαζηεξίνπ». Δμάιινπ, θαηαιήγεη ε θ. Καιιή, είρε ππνρξέσζε ε 

Γηνίθεζε, κεηά ηηο πξναλαθεξζείζεο αθπξσηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, λα πξνβεί ζε επαλεμέηαζε ζηε βάζε ησλ 

                                                           
6
 Σύμθωνα με ηο εν λόγω άπθπο, «Σε πεξίπησζε πνπ ν παξώλ Νόµνο ή νη θαλνληζµνί ή ηα δηαηάγµαηα πνπ 

εθδίδνληαη δπλάµεη απηνύ δελ ξπζµίδνπλ ξεηώο θάπνην ζέµα, ην ∆ηθαζηήξην ή ε Επηηξνπή, αλάινγα µε ηελ 

πεξίπησζε, εθαξµόδεη θαη’ αλαινγίαλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζµνύ». 
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ζρεηηθψλ αξρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ ηνπ 1999 (Ν.158(Η)/1999), φζν θαη ηεο 

πάγηαο επί ηνπ ζέκαηνο εκεδαπήο λνκνινγίαο. 

 

Πεξαηηέξσ, κε εθηελή αλαθνξά ζηελ απφθαζε ηνπ Γ.Δ.Δ., εκεξνκελίαο 

15.10.2002, ζηηο ππνζέζεηο C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99, P C-

250/99 P έσο C-252/99 P θαη C-244/99 P, Limburgse Vinyl 

Maatschappij (LVM) and Others ν. Commission, ε ζπλήγνξνο γηα ηε 

Γεκνθξαηία αληηθξνχεη σο αβάζηκνπο ηνπο ηζρπξηζκνχο πεξί 

παξάβαζεο ηεο αξρήο ne bis in idem.  

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί παξαβίαζεο ηνπ πληάγκαηνο 

θαη ηεο Δ..Γ.Α. θαη δε ηνπ εθεί θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ζε δίθαηε 

δίθε, ε θαζ΄εο ε αίηεζε, κε εθηελή αλαθνξά ηφζν ζε απνθάζεηο ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Δ.Γ.Γ.Α.) θαη ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ 

(πξψελ Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ), αληηηείλεη φηη ε 

Δπηηξνπή ζπληζηά δηνηθεηηθφ φξγαλν, επί ηνπ νπνίνπ δελ ηπγράλνπλ 

εθαξκνγήο νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ..Γ.Α θαη ηνπ Άξζξνπ 30.2 

ηνπ πληάγκαηνο θαη νη ππφ ηεο Δπηηξνπήο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο 

δελ είλαη πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά δηνηθεηηθά πξφζηηκα. Ζ δε ιεηηνπξγία 

ηεο Δπηηξνπήο παξέρεη ηα ερέγγπα ηεο ακεξνιεςίαο θαη νη απνθάζεηο 

ηεο ππφθεηληαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ 
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πληάγκαηνο, ηθαλνπνηψληαο σζαχησο ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Δ..Γ.Α.. 

 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλήζεθε θαη ε πιεπξά ηνπ Δ.Μ., πνπ 

νπζηαζηηθά πηνζεηεί ηηο ζέζεηο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο πιεπξάο ηεο θαζ’ 

εο ε αίηεζε. 

 

Πξνηνχ πξνρσξήζσ ζηελ εμέηαζε ηεο εθαηέξσζελ επηρεηξεκαηνινγίαο, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αγφξεπζή ηεο ε Γεκνθξαηία, ζέηεη εμ’ 

αξρήο νξηζκέλα δηθνλνκηθήο θχζεσο δεηήκαηα. Δλ πξψηνηο πξνβάιιεη 

φηη κφλν νη ιφγνη αθχξσζεο πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηε γξαπηή 

αγφξεπζε ησλ αηηεηξηψλ κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν εμέηαζεο 

ηεο παξνχζαο ππφζεζεο θαη φρη ε νιφηεηα ησλ πεξηερφκελσλ ζηελ 

αίηεζε αθπξψζεσο ιφγσλ αθχξσζεο. Δπ’ απηνχ, νη αηηήηξηεο, κε 

ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία ζηελ απαληεηηθή αγφξεπζή ηνπο, αληηηείλνπλ 

φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ έρνπλ πεξηνξίζεη ηα επίδηθα ζέκαηα ζηα 

φζα αλαθέξνπλ ζηελ γξαπηή αγφξεπζή ηνπο, αιιά ζθνπφο ηνπο είλαη 

λα ηα εμεηδηθεχζνπλ πεξαηηέξσ ζε απηήλ, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηάο 

ηνπο.  

 

Πξνβάιιεηαη επίζεο ε ζέζε φηη ην αίηεκα γηα παξαπνκπή 

πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ζην Γ.Δ.Δ., σο έρεη εθηεζεί αλσηέξσ, ζα 
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πξέπεη λα ππνβιεζεί λνκφηππα, δηα ζρεηηθήο γξαπηήο αίηεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηνπο πεξί Πξνδηθαζηηθήο 

Παξαπνκπήο ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

Γηαδηθαζηηθνχο Καλνληζκνχο (Αξ. 1) ηνπ 2008. ε ηέηνηα δε πεξίπησζε, 

ε θαζ΄ εο ε αίηεζε επεθχιαμε ην δηθαίσκά ηεο λα ηνπνζεηεζεί 

αλαιφγσο.  

 

Η καηάληξη 

 

Έρσ εμεηάζεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ππφ ην πξίζκα φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηζρπξηζκψλ πνπ ηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηα 

νπνία απνηέιεζαλ ην ππφβαζξν γηα πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ ησλ 

δηαδίθσλ, ηφζν ππέξ φζν θαη θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. 

 

Θα μεθηλήζσ κε ηελ εμέηαζε ηνπ ηζρπξηζκνχ πεξί εζθαικέλεο 

εθαξκνγήο θαη/ή εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ ππφ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη πεξί έιιεηςεο δένπζαο έξεπλαο θαη πιάλεο πνπ 

εκθηινρψξεζε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, εθφζνλ, φπσο 

ηζρπξίδνληαη νη αηηήηξηεο, δε ιήθζεθε ππφςε ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ην 

θξάηνο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκάθσλ, νχηε θαη δεηήζεθαλ ζηνηρεία απφ 

άιινπο αληαγσληζηέο ζηε ζρεηηθή αγνξά, κε απνηέιεζκα ε θαηάιεμε 

πεξί θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο λα είλαη πξνθαλψο εζθαικέλε.  



 15 

 

Όπσο έρσ ήδε αλαθέξεη, παξφιν πνπ ν ελ ιφγσ ηζρπξηζκφο δελ 

αλαπηχρζεθε ζηε γξαπηή αγφξεπζε ησλ αηηεηξηψλ, έρεη δηθνγξαθεζεί 

θαη, ζε θάπνην βαζκφ, αλαπηπρζεί ζηελ αίηεζε αθπξψζεσο θαη ηελ 

απαληεηηθή αγφξεπζή ηνπο, ελψ θαηά ην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ έγηλε 

πιεξέζηεξε αλάπηπμή ηνπ. πλεπψο, κε απηά ηα δεδνκέλα, θαη έρνληαο 

βέβαηα θαηά λνπ ηα ιερζέληα ζηελ Δημοκπαηίαρ ν. Κοςκκοςπή (1993) 

3 Α.Α.Δ. 598, ζα πξνρσξήζσ λα εμεηάζσ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζρπξηζκφ, 

αθνχ είλαη πξφδειν πσο απηφο φρη κφλν δελ έρεη εγθαηαιεηθζεί, αιιά 

απνηέιεζε θαη έλαλ απφ ηνπο ππιψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ 

αηηεηξηψλ, πξνο ππνζηήξημε ηεο ππφζεζήο ηνπο. 

 

ηνπο πην πάλσ ηζρπξηζκνχο ησλ αηηεηξηψλ, ε θαζ’ εο ε αίηεζε, ζηελ 

απφθαζή ηεο, αληηηείλεη φηη νη αηηήηξηεο απέηπραλ λα απνδείμνπλ φηη ε 

ππ’ απηψλ αθνινπζήζαζα πνιηηηθή ρνξήγεζεο δσξεάλ εκβνιίσλ δελ 

είρε πεξηνξηζηηθφ ραξαθηήξα θαη φηη δελ είρε «σο ζθνπφ θαη/ή 

απνηέιεζκα ην ‘δέζηκν’ ησλ πειαηψλ ηνπο». ην δε θαηαιεθηηθφ ηεο 

απφθαζήο ηεο, ε Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη θαηάρξεζε ππφ ησλ αηηεηξηψλ 

ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ απηέο θαηείραλ ζηελ αγνξά, θαηά ην έηνο 

2005, ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ, «αθνχ πξνζπαζνχζαλ 

λα δηεηζδχζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ζηελ αγνξά ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηνπ 

κεληγγηηηδφθνθθνπ». Δηζεγείηαη ε Δπηηξνπή φηη ε πνιηηηθή εθπηψζεσλ 

πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηηο αηηήηξηεο ζπληζηά θαηάρξεζε ηεο 
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δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ απηέο θαηείραλ ζηελ αγνξά, φπσο εμεγεί 

αλαιπηηθά ζηελ επίδηθε απφθαζή ηεο, «θαζφηη πξνζπαζνχζαλ κε 

πνιηηηθή, ε νπνία δελ ζηεξίδεην ζε αληηθεηκεληθά νηθνλνκηθφ ιφγν, λα 

ελδπλακψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηνπ 

κεληγγηηηδφθνθθνπ», πξαθηηθή ε νπνία θξίζεθε φηη παξαβίαδε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6(1)(δ) ηνπ Νφκνπ. 

 

Έρσ εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηνπο ππφ ησλ αηηεηξηψλ εγεηξφκελνπο ηζρπξηζκνχο, θαη 

θξίλσ φηη απηνί δελ επζηαζνχλ. Ζ Δπηηξνπή, ζηελ, νκνινγνπκέλσο 

πνιπζέιηδε, απφθαζή ηεο, παξαζέηεη εθηελψο θαη κε ιεπηνκέξεηα ην 

ζθεπηηθφ ηεο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ επίδηθε απφθαζή 

ηεο. ηελ ελ ιφγσ απφθαζή ηεο, ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη θαη ζρεηηθή 

λνκηθή επηρεηξεκαηνινγία, ελίνηε κε παξαπνκπή ζε νηθεία λνκνινγία, ε 

Δπηηξνπή εμεγεί, κεηαμχ άιισλ, θαη ηνπο ιφγνπο πνπ θαηέιεμε, ελ 

πξψηνηο, ζηε δηαπίζησζε χπαξμεο θαηνρήο δεζπφδνπζαο ζέζεο απφ 

ηηο αηηήηξηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο 

απφ ηηο αηηήηξηεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη/ή εμεηάδνληαο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην θείκελν ηεο απφθαζεο, θαη ηε ζρεηηθή αγνξά 

πξντφλησλ θαη/ή ππεξεζηψλ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε 

πνπ πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δνκή ηεο αγνξάο, ηε ζρεηηθή 

γεσγξαθηθή αγνξά θαη ζρεηηθνχο πίλαθεο (βι. ζει. 35/78-55/78).  
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Τπελζπκίδσ ζην ζεκείν απηφ φηη ζέκαηα, φπσο απηφ ηνπ θαζνξηζκνχ 

ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ηα νπνία ζέηνπλ νη αηηήηξηεο, είλαη ζέκαηα θαη’ 

εμνρήλ ηερληθά πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Γηθαζηεξίνπ (αλαθέξσ ελδεηθηηθά ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ PHOTOS KARSERAS 

MANHATTAN PROPERTIES AND DEVELOPERS AND 

INVESTMENTS LTD κ.α. ν. Δημοκπαηίαρ, Α.Ε. 24/2011, ημεπ. 

18.7.2016), εθηφο εθεί φπνπ δηαπηζηψλεηαη πιάλε, θαθνπηζηία ή έιιεηςε 

δένπζαο έξεπλαο. Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην δελ ππνθαζηζηά ηηο 

απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο, νχηε πξνβαίλεη ζε επαλεθηίκεζε γεγνλφησλ , 

εθφζνλ θξίλεη φηη ε έξεπλα ήηαλ επαξθήο. 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα, δελ δηαθξίλσ νηηδήπνηε κεκπηφ ζηελ απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο. Αληίζεηα, δηαπηζηψλσ φηη πξφθεηηαη γηα κηα πιήξσο 

θαη/ή επαξθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε, ε νπνία, απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξαηίζεληαη ζε απηήλ, θαζίζηαηαη αξθνχλησο 

ηεθκεξησκέλε. πλαθφινπζα, θαηαιήγσ φηη νη ππφ ησλ αηηεηξηψλ 

πξνβαιιφκελνη ηζρπξηζκνί πεξί έιιεηςεο δένπζαο έξεπλαο, πιάλεο θαη 

εζθαικέλεο εξκελείαο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ δελ ζηνηρεηνζεηνχληαη 

θαη ππφθεηληαη ζε απφξξηςε. 

 

Πξνρσξψ ηψξα λα εμεηάζσ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε γηα επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ απνηειεί πξντφλ 
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πξαγκαηηθήο θαη λνκηθήο πιάλεο θαη/ή ιαλζαζκέλεο εξκελείαο, θαζφηη 

ε θαζ’ εο ε αίηεζε, κε βάζε ηνπ άξζξν 41(1)(β) ηνπ Νφκνπ, 

απνζηεξνχληαλ ηεο εμνπζίαο λα πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζηίκνπ, εθφζνλ παξήιζε ε ππφ ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο πξνζεζκία 

ησλ πέληε εηψλ πξνο ππνβνιή ελφο ηέηνηνπ πξνζηίκνπ, «ρσξίο λφκηκε 

δηαθνπή ηεο ελ ιφγσ πξνζεζκίαο». ηελ παξνχζα πεξίπησζε, 

εηζεγνχληαη νη αηηήηξηεο, θαη ζηε βάζε ηεο λνκηθήο ζπλέπεηαο ηνπ φηη ε 

αλάθιεζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδξνκηθή εμαθάληζε ησλ αλαθιεζεηζψλ 

απνθάζεσλ, «ε θίλεζε δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηθαλήο λα δηαθφςεη θαη/ή 

αλαζηείιεη ηελ εθ ηνπ λφκνπ πεληαεηή πξνζεζκία έιαβε ρψξα γηα πξψηε 

θνξά ζηηο 13.7.2012», νπφηε θαη ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε 

ηεο Έθζεζεο Αηηηάζεσλ ελαληίνλ ησλ θαηαγγειινκέλσλ εηαηξεηψλ, γηα 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 6(1)(δ) ηνπ Νφκνπ, δειαδή κεηά απφ 

ηνπιάρηζηνλ έμη ρξφληα απφ ηελ ππνβνιή ηεο θαηαγγειίαο θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο ηζρπξηδφκελεο παξάβαζεο. πλεπψο, ε πξνζεζκία ησλ 

πέληε εηψλ είρε παξέιζεη. Οχηε θαη κπνξεί λα γίλεη δεθηφ, πξνζζέηνπλ 

νη αηηήηξηεο, φηη αλεζηάιε ε πξνζεζκία, ελφζσ εθθξεκνχζαλ νη 

πξνζθπγέο κε αξ. 1074/2009 θαη 1073/2009 ελαληίνλ ηεο 

κεηαγελέζηεξα αθπξσζείζαο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο. Κάηη ηέηνην, 

ζπλερίδνπλ, ζα παξαβίαδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 158(Η)/1999 θαη ηελ 

γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηα 

αθπξσζείζα δηνηθεηηθή πξάμε εμαιείθεηαη αλαδξνκηθά θαη ζεσξείηαη σο 

κεδέπνηε γελφκελε. 
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Ωο εθ ηεο θχζεσο ηνπ, ην δήηεκα ηεο αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο θαη 

ηεο ππφ ηνπ άξζξνπ 41(1) ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο είλαη 

πξάγκαηη, φπσο παξαηεξεί θαη ε Δπηηξνπή ζηελ απφθαζή ηεο, 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Γηα ζθνπνχο εμέηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δεηήκαηνο, είλαη πηζηεχσ ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ ελ ζπληνκία νξηζκέλα 

γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ρξνληθφ πιαίζην ηεο ππφζεζεο. 

 

Ζ ζρεηηθή θαηαγγειία, σο έρεη ήδε αλαθεξζεί πην πάλσ, ππνβιήζεθε 

εληφο ηνπ 2005 θαη αθνξνχζε ζπκπεξηθνξά ησλ αηηεηξηψλ πνπ 

ζπληειέζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο θαη 

ηεξκαηίζηεθε ηελ 31.12.2005, νπφηε θαη ε πξνζεζκία άξρηζε λα 

ππνινγίδεηαη. Ζ πξψηε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εμεδφζε ζηηο 

11.5.2009 θαη ελαληίνλ απηήο θαηαρσξήζεθαλ, ζηηο 31.7.2009, νη 

πξναλαθεξζείζεο πξνζθπγέο αξ. 1073/2009 θαη 1074/2009. ηηο 

9.9.2011, εμεδφζε αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 

ελ ιφγσ πξνζθπγέο, θαηφπηλ παξαδνρήο εθ κέξνπο ηεο πιεπξάο ηεο 

θαζ’ εο ε αίηεζε πεξί παξάλνκεο ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ρσξίο 

λα εμεηαζηνχλ άιινη ιφγνη αθχξσζεο. Ζ θαζ’ εο ε αίηεζε πξνρψξεζε 

ζε επαλεμέηαζε, γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ην αθπξσηηθφ 

απνηέιεζκα, απνζηέιινληαο ηε ζρεηηθή έθζεζε αηηηάζεσλ ζηηο 

13.7.2012 θαη εθδίδνληαο ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ζηηο 12.4.2013.  
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Οη αηηήηξηεο ηζρπξίδνληαη φηη απφ 31.12.2005, πνπ ηεξκαηίζηεθε ε 

παξάβαζε, κέρξη ηηο 13.7.2012 (πνπ ππεβιήζε ε ζρεηηθή έθζεζε 

αηηηάζεσλ), παξήιζε ε πξνβιεπφκελε πξνζεζκία ησλ πέληε εηψλ, 

δεδνκέλνπ φηη κε ηηο αιιεπάιιειεο αλαθιήζεηο, ε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

εμαθαληδφηαλ εμ’ ππαξρήο. Αληίζεηα, ε θαζ’ εο ε αίηεζε ππνζηεξίδεη φηη 

νξζά ε Δπηηξνπή δελ πξνζκέηξεζε, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηνπ 

ρξφλνπ, ην δηάζηεκα ησλ δπν ρξφλσλ θαη δπν κελψλ πνπ ε ππφζεζε 

εθθξεκνχζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη, κε απηφ ην δεδνκέλν, δελ έρεη 

παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ πέληε εηψλ, αθνχ ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα πνπ 

δηαλχζεθε θαη είλαη θξίζηκν γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο πξνζεζκίαο 

είλαη ηέζζεξα έηε θαη εθαηφλ πελήληα ηξεηο κέξεο. 

 

Δίλαη γεγνλφο πσο ν Νφκνο δε ξπζκίδεη ξεηά ην δήηεκα ηεο 

παξαγξαθήο θα/ή ππνινγηζκνχ ηεο πξνζεζκίαο γηα φζν ρξφλν κηα 

ππφζεζε εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Σν άξζξν 41 ξπζκίδεη κελ 

ζέκαηα αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο γηα ην δηάζηεκα πνπ κηα ππφζεζε 

εθθξεκεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, φρη φκσο θαη ην δήηεκα ηεο 

παξαγξαθήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ εθθξεκνχλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δπ’ απηνχ ηνπ ζεκείνπ, θαη ελ ηε απνπζία εηδηθφηεξεο ξχζκηζεο ηνπ 

ζέκαηνο, ε Δπηηξνπή ηζρπξίδεηαη φηη ηπγράλεη εθαξκνγήο ην άξζξν 50 

ηνπ Νφκνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Σε πεξίπησζε πνπ ν παξψλ Νφκνο 

ή νη θαλνληζκνί ή ηα δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ δελ 
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ξπζκίδνπλ ξεηψο θάπνην ζέκα, ην Δηθαζηήξην ή ε Επηηξνπή, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, εθαξκφδεη θαη’ αλαινγία ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ». Γπλάκεη ινηπφλ ηεο ελ ιφγσ 

δηάηαμεο, ε Δπηηξνπή εθάξκνζε θαη’ αλαινγία ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη 

δε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1/2003, ζην άξζξν 25(6) ηνπ 

νπνίνπ πξνβιέπεηαη ξεηά φηη «ε παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή 

πξνζηίκσλ θαη ρξεκαηηθψλ πνηλψλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν θαηξφ ε 

απφθαζε ηεο Επηηξνπήο απνηειεί αληηθείκελν εθθξεκνχζαο δηαδηθαζίαο 

ελψπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ».  

 

Έρσ ηελ άπνςε φηη ε πην πάλσ πξνζέγγηζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη νξζή. 

Δλ ηε απνπζία εηδηθφηεξεο θαη/ή ξεηήο ξχζκηζεο ζην Νφκν ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο παξαγξαθήο ζε πεξηπηψζεηο πνπ εθθξεκνχλ δηθαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε ρξεζηκνπνίεζε θαη/ή ελεξγνπνίεζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

άξζξνπ 50 ηνπ Νφκνπ θξίλεηαη, αλ φρη αλαγθαία, ηνπιάρηζηνλ εχινγε 

θαη ζεκηηή. Γελ κπνξψ λα αληηιεθζψ πνην άιιν ζθνπφ ζα κπνξνχζε λα 

εμππεξεηεί ε εληφο ηνπ Νφκνπ χπαξμε κηαο δηάηαμεο φπσο απηήο ηνπ 

άξζξνπ 50, απφ ην λα θαιχςεη ηπρφλ θελά δηθαίνπ πνπ παξαηεξνχληαη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ, ζην πεδίν ξχζκηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ 

νπνίνπ εκπίπηεη έλα επξχ θάζκα δεηεκάησλ, κε ηελ θαη΄ αλαινγία 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηφ αθξηβψο ζπλέβε θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε.  
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πλαθφινπζα, θαζφια ζεκηηή θαη εχινγε ππήξμε ελ πξνθεηκέλσ θαη ε 

αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1/2003 

θαη δε ηνπ άξζξνπ 25(6) απηνχ, ην νπνίν, σο ήδε ειέρζε, πξνβιέπεη φηη 

ε παξαγξαθή πνπ ηζρχεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ρξεκαηηθψλ 

πνηλψλ αλαζηέιιεηαη γηα φζν θαηξφ ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί 

αληηθείκελν εθθξεκνχζαο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. ε 

πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ δηάηαμε απηή βξίζθεηαη θαη ε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ (Πξσηνδηθείνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, σο 

ήηαλ ηφηε) ζηελ ππφζεζε πνπ είλαη γλσζηή σο PVCII7, θαη ζηελ νπνία 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά θαη ζηελ 

γξαπηή αγφξεπζε ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε. ηελ ελ ιφγσ απφθαζε, 

ιέρζεθε επζέσο απφ ην Γηθαζηήξην φηη «αθξηβψο ην γεγνλφο φηη κηα 

πξνζθπγή εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ή ηνπ Δηθαζηεξίνπ είλαη 

εθείλν πνπ δηθαηνινγεί ηελ αλαζηνιή [ηεο παξαγξαθήο] θαη φρη νη 

θξίζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ ηα δηθαηνδνηηθά απηά φξγαλα κε ηελ 

απφθαζή ηνπο». ε άιιν ζεκείν, ην Γηθαζηήξην, κε αλαθνξά ζηνλ 

Καλνληζκφ 2988/74 πνπ ίζρπε ηφηε8, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Πξάγκαηη, ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

παξαγξαθή αλαζηέιιεηαη επί φζνλ ρξφλν δηαξθεί ε δηαδηθαζία 

ελψπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ, έρεη έλλνηα κφλνλ αλ ε απφθαζε πνπ 

                                                           
7
 Σπλεθδηθαδόκελεο Υπνζέζεηο ππνζέζεηο Τ-305/94, Τ-306/94, Τ-307/94, Τ-313/94 έσο Τ-316/94, Τ-318/94, Τ-

325/94,  Τ-328/94 Τ-329/94 θαη Τ-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij and Others λ. Commission, Σπιινγή 

1999 ΙΙ-931. 
8
 Κανονιζμόρ (ΕΟΚ) απιθ. 2988/74 ηος Σςμβοςλίος ηηρ 26ηρ Νοεμβπίος 1974 πεπί παπαγπαθήρ ηος 

δικαιώμαηορ διώξεωρ και εκηελέζεωρ ηων αποθάζεων ζηοςρ ηομείρ ηος δικαίος ηων μεηαθοπών και ηος 

ανηαγωνιζμού ηηρ Εςπωπαϊκήρ Οικονομικήρ Κοινόηηηαρ. 
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δηαπηζηψλεη παξάβαζε θαη επηβάιιεη πξφζηηκν, θαη ε νπνία απνηειεί 

ην αληηθείκελν ηεο πξνζθπγήο, αθπξσζεί. Όκσο, φπσο παξαηήξεζε ε 

Επηηξνπή, θάζε αθχξσζε πξάμεσο πνπ έρεη εθδψζεη ε ίδηα είλαη 

αλαγθαζηηθά θαηαινγηζηέα ζ' απηήλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππνδειψλεη 

έλα ζθάικα εθ κέξνπο ηεο. Σπλεπψο, ν ηζρπξηζκφο ησλ 

πξνζθεπγνπζψλ φηη ε πξνζθπγή δελ έρεη αλαζηαιηηθφ ηεο 

παξαγξαθήο απνηέιεζκα αλ θαηαιήμεη ζηελ αλαγλψξηζε ζθάικαηνο 

θαηαινγηζηένπ ζηελ Επηηξνπή θαζηζηά άλεπ αληηθεηκέλνπ ην άξζξν 3 

ηνπ θαλνληζκνχ.». 

 

Σελ ίδηα πξνζέγγηζε αθνινχζεζε ελ ζπλερεία ην Γ.Δ.Δ., ζηελ 

Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) and Others ν. Commission, 

αλσηέξσ, ην νπνίν θαη απέξξηςε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε αθχξσζε ηεο 

απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο 

θαζηζηά ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ απφθαζε 

αλαδξνκηθά αλχπαξθηε, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη ην γεγνλφο ηεο 

χπαξμεο δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ απφθαζε γηα 

αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Παξαζέησ ην 

αθφινπζν ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ ελ ιφγσ απφθαζε: 

 

«64. Οη LVM θαη DSM πξνβάιινπλ αθφκε φηη ην Πξσηνδηθείν, 

θξίλνληαο, ζην πιαίζην εμεηάζεσο ηνπ ιφγνπ πνπ αληιήζεθε απφ 

ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο non bis in idem, φηη ε απφθαζε PVC Ι 

ζεσξήζεθε φηη νπδέπνηε ππήξμε θαηφπηλ ηεο αθπξψζεψο ηεο, 

αλέπηπμε ζπιινγηζηηθή πνπ ηειεί ζε αληίζεζε κε εθείλελ ηεο 

ζθέςεσο 1100 ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απνθάζεσο ζρεηηθά κε 

ιφγν αληινχκελν απφ ηελ παξαγξαθή.  
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65. Η αηηίαζε απηή είλαη αβάζηκε. Τν λνκηθφ δήηεκα πνπ επέιπζε ην 

Πξσηνδηθείν ζηε ζθέςε 1100 ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απνθάζεσο 

αθνξνχζε ηηο πξνυπνζέζεηο αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν 3 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΟΚ) 2988/74 ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 26εο Ννεκβξίνπ 1974, πεξί παξαγξαθήο ηνπ 

δηθαηψκαηνο δηψμεσο θαη εθηειέζεσο ησλ απνθάζεσλ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ δηθαίνπ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο Επξσπατθήο 

Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (ΕΕ εηδ. έθδ. 07/001, ζ. 241), θαηά ην 

νπνίν «[ε] παξαγξαθή ηνπ δηθαηψκαηνο δηψμεσο αλαζηέιιεηαη γηα 

φζν ρξφλν δηαξθεί ε δηαδηθαζία πξνζβνιήο ηεο απνθάζεσο ηεο 

Επηηξνπήο ελψπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ».  

 

66. Σηε ζθέςε 1098 ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο απνθάζεσο, ην 

Πξσηνδηθείν ππνγξάκκηζε φηη ν ίδηνο ν ζθνπφο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

είλαη λα θαζηζηά δπλαηή ηελ αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο φηαλ ε 

Επηηξνπή θσιχεηαη λα επέκβεη γηα έλαλ αληηθεηκεληθφ ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν δελ επζχλεηαη θαη ν νπνίνο ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζην φηη 

εθθξεκεί πξνζθπγή.  

 

67. Πξνζζέηνληαο, ζθέςε 1100 ηεο αλαηξεζηβαιιφκελεο 

απνθάζεσο, φηη «[α]θξηβψο ην γεγνλφο φηη κηα πξνζθπγή εθθξεκεί 

ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ή ηνπ Δηθαζηεξίνπ είλαη εθείλν πνπ 

δηθαηνινγεί ηελ αλαζηνιή, θαη φρη νη θξίζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ 

ηα δηθαηνδνηηθά απηά φξγαλα κε ηελ απφθαζή ηνπο», απιψο 

δηαπίζησζε φηη ν κεραληζκφο αλαζηνιήο πνπ πξνβιέπεη ν 

θαλνληζκφο 2988/74 είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην απνηέιεζκα κηαο 

δηθαζηηθήο απνθάζεσο κε ηελ νπνία αθπξψλεηαη δηνηθεηηθή 

απφθαζε. Καιχηεξα αθφκε, ζηελ ίδηα ζθέςε ηεο 
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αλαηξεζηβαιιφκελεο απνθάζεσο, παξαηήξεζε νπζηαζηηθά φηη ο 

μησανιζμόρ αναζηολήρ έσει έννοια μόνον, ακπιβώρ, ζηην 

πεπίπηυζη καηά ηην οποία όνηυρ ακςπυθεί η απόθαζη ηηρ 

Επιηποπήρ, δηλαδή όηαν η απόθαζη αςηή θευπείηαι εν 

ζςνεσεία όηι οςδέποηε ςπήπξε.  

 

68. Επνκέλσο, ρσξίο αληίθαζε ην Πξσηνδηθείν, ζρεηηθά κε δχν 

δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, έιαβε ππφςε, αθελφο, ην απνηέιεζκα ηεο 

αθπξσηηθήο απνθάζεσο επί ηεο απνθάζεσο PVC Ι φζνλ αθνξά 

ηελ αξρή non bis in idem θαη, αθεηέξνπ, έλαβε ςπότη ηην 

ύπαπξη ηηρ εκκπεμούζαρ διαδικαζίαρ ενώπιον ηυν 

κοινοηικών δικαιοδοηικών οπγάνυν, ανεξάπηηηα από ηο 

πεπιεσόμενο ηηρ ακςπυηικήρ αποθάζευρ θαη ηνπ 

απνηειέζκαηφο ηεο επί ηεο απνθάζεσο PVC Ι, φζνλ αθνξά ηνλ 

κεραληζκφ αλαζηνιήο ηεο παξαγξαθήο». 

 

Δλφςεη ησλ πην πάλσ, θαηαιήγσ φηη νξζά δελ ιήθζεθε ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο πξνζεζκίαο θαη/ή ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ε, 

αλεξρφκελε ζε δπν ρξφληα θαη δπν κήλεο, πεξίνδνο δηαθνπήο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα φζν δηάζηεκα ππήξρε δηαδηθαζία ζε εθθξεκφηεηα 

ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ήηνη νη πξνζθπγέο αξ. 1073/09 θαη 

1074/09. πλαθφινπζα, ήηαλ εληφο ηεο ππφ ηνπ Νφκνπ πξνβιεπφκελεο 

πξνζεζκίαο ησλ πέληε εηψλ, ε απφθαζε ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε πξνο 

επηβνιή δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ πξνο ηηο αηηήηξηεο 1 θαη 2. Μεηά ηελ 

αθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο ελ ιφγσ ππνζέζεηο, ε θαζ’ 

εο ε αίηεζε, σο φθεηιε, πξνέβε ζε επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζεο, θαη’ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επαλεμέηαζε, αλαηξέρνληαο 
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ζηνλ νπζηψδε ρξφλν θαη εμεηάδνληαο απηήλ εμ’ ππαξρήο, ζεσξψληαο 

ηελ αθπξσζείζα απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο σο κεδέπνηε γελνκέλε. 

Όπσο δε νξζά ζεκεηψλεη ε θ. Καιιή, απηφ πνπ δελ ζεψξεζε 

αλχπαξθην ε Δπηηξνπή, θαη νξζψο ζα πξνζέζεηα, είλαη ηελ απφθαζε 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθπγέο θαη αθξηβψο γηα απηφ 

ην ιφγν δελ πξνζκέηξεζε, γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο πξνζεζκίαο, 

ην δηάζηεκα πνπ ε ππφζεζε εθθξεκνχζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

Δλφςεη ησλ πην πάλσ, θαηαιήγσ φηη ν πξνβαιιφκελνο ιφγνο 

αθχξσζεο δελ επζηαζεί θαη, ζπλαθφινπζα, απνξξίπηεηαη. 

 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ζεσξψ αρξείαζηε ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ 

αηηήκαηνο παξαπνκπήο ζρεηηθνχ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ζην 

Γ.Δ.Δ., αθνχ έρσ ηελ άπνςε φηη νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, θαζψο 

θαη ε πξναλαθεξζείζα απφθαζε ηφζν ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ αιιά 

θαη ηνπ Γ.Δ.Δ. επί ηνπ ζέκαηνο, είλαη αξθνχλησο ζαθείο θαη 

δηαθσηηζηηθέο. Θα αξθεζηψ σζηφζν λα ππελζπκίζσ ζην ζεκείν απηφ 

ηελ αλάγθε ζπκκφξθσζεο κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηνπο πεξί 

Πξνδηθαζηηθήο Παξαπνκπήο ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ Γηαδηθαζηηθνχο Καλνληζκνχο (Αξ. 1) ηνπ 2008 θαη ηελ εθεί 

πξνβιεπφκελε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ππνβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο δηα γξαπηήο αίηεζεο. 

 



 27 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκφ πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο ne bis in idem, 

θξίλσ φηη νχηε απηφο επζηαζεί.  

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε (βι. ζει. 18/78), 

ε Δπηηξνπή, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ επηβνιή ησλ επίδηθσλ 

δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, είρε επηζηξέςεη ζηηο αηηήηξηεο 1 θαη 2 ηα πνζά 

πνπ ζπληζηνχζαλ ηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ ηνπο είραλ επηβιεζεί κε 

πξνεγνχκελε απφθαζή ηεο, εκεξνκελίαο 11.5.2009, ε νπνία ζηε 

ζπλέρεηα αθπξψζεθε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην θαη εμαιείθζεθε 

αλαδξνκηθά. Όθεηιε δε ε Γηνίθεζε, πξνο ζπκκφξθσζε κε ην 

απνηέιεζκα ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, εκεξνκελίαο 25.5.2011, ζηελ Exxon Mobil Cyprus Ltd 

κ.α., αλσηέξσ, λα πξνβεί ζε επαλεμέηαζε εμ’ ππαξρήο, κε λέα 

ζχλζεζε, θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ επαλεμέηαζε 

κηαο ππφζεζεο, φπεξ θαη έπξαμε. Δίλαη δε ζην πιαίζην ηεο 

δηελεξγεζείζαο επαλεμέηαζεο πνπ εθδφζεθε ε πξνζβαιιφκελε 

απφθαζε θαη επεβιήζεζαλ ηα επίδηθα δηνηθεηηθά πξφζηηκα ζηηο 

αηηήηξηεο. Δμάιινπ, φπσο νξζά επηζεκαίλεηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

Δπηηξνπή ζηελ απφθαζή ηεο, ζηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρήο 

ne bis in idem ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επηβνιήο δηνηθεηηθήο 

θχξσζεο ζε κηα επηρείξεζε, γίλεηαη ζαθήο δηάθξηζε απφ ηα Γηθαζηήξηα 

ηεο Δ.Δ. αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε απφθαζε έρεη αθπξσζεί γηα 

ιφγνπο δηαδηθαζίαο θαη ζε απηέο πνπ ε αθχξσζε επήιζε ιφγσ έιιεηςεο 
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επαξθνχο απφδεημεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηεο αξρήο 

ne bis in idem απαγνξεχεη ηε λέα νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηνπ ππνζηαηνχ 

ηεο παξάβαζεο πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή είηε δεχηεξεο είηε 

λέαο θχξσζεο.   Άκεζα ζρεηηθή θαη πιήξσο δηαθσηηζηηθή επί ηνπ ππφ 

ζπδήηεζε ζέκαηνο είλαη ε απφθαζε ηνπ Γ.Δ.Δ. (Γ.Δ.Κ., σο ήηαλ ηφηε) 

ζηελ Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) and Others ν. 

Commission, αλσηέξσ, απφ ηελ νπνία παξαζέησ ην αθφινπζν 

απφζπαζκα: 

 

«60.  Η εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο πξνυπνζέηεη, επνκέλσο, φηη 

θξίζεθε ην ππνζηαηφ ηεο παξαβάζεσο ή φηη ε λνκηκφηεηα ηεο 

εθηηκήζεσο πνπ δηαηππψζεθε σο πξνο απηήλ έρεη ειεγρζεί. 

 

61. Έηζη, ε αξρή non bis in idem απαγνξεχεη απνθιεηζηηθά λέα 

νπζηαζηηθή εθηίκεζε ηνπ ππνζηαηνχ ηεο παξαβάζεσο, πνπ ζα έρεη 

σο ζπλέπεηα ηελ επηβνιή είηε δεχηεξεο θπξψζεσο, ε νπνία 

πξνζηίζεηαη ζηελ πξψηε, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

θαηαινγηζηεί εθ λένπ επζχλε, είηε λέα θχξσζε, ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ε επζχλε, απνθιεηζζείζα κε ηελ πξψηε απφθαζε, 

θαηαινγηζηεί κε ηε δεχηεξε. 

 

62. Αληηζέησο, δελ εκπνδίδεη αθ' εαπηήο ηελ επαλάιεςε ησλ 

δηψμεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ ίδηα αληίζεηε πξνο ηνλ 

αληαγσληζκφ ζπκπεξηθνξά, φηαλ ε πξψηε απφθαζε αθπξψζεθε γηα 

ηππηθνχο ιφγνπο ρσξίο λα έρεη εθδνζεί απφθαζε επί ηεο νπζίαο γηα 

ηα πξνζαπηφκελα πεξηζηαηηθά, αθνχ ε αθπξσηηθή απφθαζε δελ 

ηζρχεη σο «αζψσζε» θαηά ηελ έλλνηα πνπ πξνζδίδεηαη ζηνλ φξν 
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απηφ ζηνλ θαηαζηαιηηθφ ηνκέα. Σε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, νη θπξψζεηο 

πνπ επηβάιινληαη κε λέα απφθαζε δελ πξνζηίζεληαη ζηηο 

επηβιεζείζεο κε ηελ αθπξσζείζα απφθαζε, αιιά ηηο αληηθαζηζηνχλ. 

 

63. Υπφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, δεδνκέλνπ φηη ην Δηθαζηήξην, κε 

ηελ απφθαζή ηνπ ηεο 15εο Ινπλίνπ 1994, αθχξσζε ηελ απφθαζε 

PVC Ι, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί, 

ρσξίο λα απνθαλζεί επί θαλελφο νπζηαζηηθνχ ιφγνπ πνπ είραλ 

πξνβάιεη νη αλαηξεζείνπζεο, θαιψο ην Πξσηνδηθείν έθξηλε φηη ε 

Επηηξνπή, εθδίδνληαο ηελ απφθαζε PVC ΙΙ κεηά ηελ επαλφξζσζε 

ηνπ ειεγρζέληνο ηππηθνχ ειαηηψκαηνο, δελ είρε επηβάιεη θχξσζε 

νχηε είρε δηψμεη δχν θνξέο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηα ίδηα πεξηζηαηηθά.». 

 

Οη πην πάλσ θαηεπζπληήξηεο ηνπ Γ.Δ.Κ. εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

παξνχζα ππφζεζε θαη ζθξαγίδνπλ ηελ ηχρε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ 

αθχξσζεο, αθνχ είλαη ζαθέο φηη, κε βάζε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ 

πεξηβάιινπλ ηηο ππφ εμέηαζε πξνζθπγέο, ε αξρή ne bis in idem δελ 

ηπγράλεη εθαξκνγήο.  

 

 πλεπψο, ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο αθχξσζεο απνξξίπηεηαη σο 

αβάζηκνο. 

 

Σέινο, ηζρπξίδνληαη νη αηηήηξηεο φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε 

παξαβηάδεη ζπγθεθξηκέλα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο θαη δε ην 
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δηθαίσκά ηνπο ζε δίθαηε δίθε, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην Άξζξν 30.29 ηνπ 

πληάγκαηνο, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηελ θαη’ νπζίαλ 

αληηγξαθή ηνπ άξζξν 6(1) ηεο Δ..Γ.Α.. Οχηε απηφο ν ηζρπξηζκφο κε 

βξίζθεη ζχκθσλν. 

 

Δλ πξψηνηο, επηζεκαίλεηαη φηη ν Νφκνο, φπσο αλαθέξεη θαη ζην 

πξννίκην ηνπ, ζθνπφ έρεη θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1/2003, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε πλζήθε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΛΔΔ). ην άξζξν 23 ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ 

πξνβιέπεηαη φηη ηα θξάηε κέιε νξίδνπλ ηελ αξρή αληαγσληζκνχ ή ηηο 

αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο 

πξναλαθεξζείζαο πλζήθεο, θαηά ηξφπν πνπ λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ, θαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηβνιή θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο αληαγσληζκνχ αλαηίζεηαη ζε δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο 

αξρέο, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα παξέρνπλ δηάθνξεο εμνπζίεο θαη 

θαζήθνληα ζηηο αξρέο απηέο, είηε είλαη δηνηθεηηθέο είηε είλαη δηθαζηηθέο. 

ηελ εκεδαπή έλλνκε ηάμε, θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ, ηδξχζεθε 

σο αλεμάξηεηε αξρή ε Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Νφκνπ 13(Η)/2008, ηεο νπνίαο νη 

αξκνδηφηεηεο, σο πξνβιέπνληαη ξεηά ζην Νφκν απηφ, παξαπέκπνπλ 

                                                           
9
 Σύμθωνα με ηην εν λόγω ζςνηαγμαηική διάηαξη, «Έθαζηνο, θαηά ηελ δηάγλσζηλ ησλ αζηηθώλ απηνύ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ή νηαζδήπνηε θαη’ απηνύ πνηληθήο θαηεγνξίαο, δηθαηνύηαη αλεπεξεάζηνπ 

δεκνζίαο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο εληόο επιόγνπ ρξόλνπ, ελώπηνλ αλεμαξηήηνπ, ακεξόιεπηνπ θαη αξκνδίνπ 

δηθαζηεξίνπ ηδξπνκέλνπ δηα λόκνπ».  
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ζαθψο ζε ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη/ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο. Όπσο δε έρεη θαη’ επαλάιεςε λνκνινγεζεί, κηα 

δηνηθεηηθή αξρή δελ είλαη δηθαζηήξην θαη δελ ηεξνχληαη νη ίδηεο θαη’ 

αλάγθε δηαδηθαζίεο, αιιά είλαη θαη ιεηηνπξγεί σο δηνηθεηηθφ φξγαλν 

(αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηελ απφθαζε ηεο Πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ Sigma Radio T.V. Ltd v. Απσήρ 

Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος (2004) 3 Α.Α.Δ. 134, θαζψο θαη ηελ 

απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ΑΝΣΕΝΝΑ ΛΙΜΙΣΕΔ ν. 

ΑΡΥΗ ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ, Τποθ. Απ. 573/2007, ημεπ. 

23.3.2010). 

 

ηηο πξναλαθεξζείζεο απνθάζεηο (Sigma Radio T.V. Ltd θαη 

ΑΝΣΕΝΝΑ ΛΙΜΙΣΕΔ) θξίζεθε επίζεο φηη ε ιεηηνπξγία κηαο δηνηθεηηθήο 

αξρήο θαη ε ππ’ απηήο αθνινπζεηέα δηαδηθαζία πιεξνί ηα ερέγγπα ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο, εθφζνλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ακεξφιεπην δηθαζηήξην γηα πξνζβνιή ηεο δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο. Σνλίζηεθε ζπλαθψο φηη ν αλαζεσξεηηθφο έιεγρνο πνπ 

αζθείηαη δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 είλαη φλησο επαξθήο, δεδνκέλνπ φηη 

είλαη δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ηίζεηαη ππφ αλαζεψξεζε, θαη φηη δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε ζα παξαγλψξηδε ηε θχζε ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ σο 

αθπξσηηθνχ θαη ζα ηζνδπλακνχζε κε θαηάξγεζε ηεο έλλνηαο ηεο θχζεο 

ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηζεκαίλσ ζην ζεκείν απηφ θαη ηελ 

απφθαζε ηνπ Δ.Γ.Α.Γ. ζηελ Sigma Radio Television Ltd v. Cyprus, 
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Applications nos. 32181/04 and 35122/05, φπνπ ην Γηθαζηήξην, θαηά 

ηελ εμέηαζε ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζηελ Sigma Radio T.V. Ltd, δηαπίζησζε φηη “the Supreme 

Court fully satisfied the requirements of independence and impartiality 

and provided the other guarantees of Article 6 of the Convention”.  

 

Γελ κνπ δηαθεχγεη φηη νη πην πάλσ απνθάζεηο αθνξνχζαλ ηελ Αξρή 

Ραδηνηειεφξαζεο, ε νπνία έρεη θαη’ επαλάιεςε ιερζεί φηη απνηειεί 

δηνηθεηηθή αξρή, σζηφζν δελ κπνξψ λα αληηιεθζψ γηαηί, εληφο ηνπ ηδίνπ 

πιαηζίνπ θαη ππφ ην θσο ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ, λα κελ απνηειεί 

θαη/ή λα κελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηνηθεηηθή αξρή θαη ε 

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ, νη αξκνδηφηεηεο θαη ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο νπνίαο θαη εηδηθφηεξα ε κεζνδνινγία 

δηεξεχλεζεο παξαβάζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην Νφκν, είλαη δνκεκέλνο θαη’ αληηζηνηρία κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (.Λ.Δ.Δ.). Όπσο δε νξζά επηζεκαίλεη ε 

εππαίδεπηε ζπλήγνξνο γηα ηελ θαζ’ εο ε αίηεζε, αλαινγηθφηεηα ππάξρεη 

θαη κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ πνπ αζθείηαη απφ ηα Γηθαζηήξηα ηεο Δ.Δ. επί 

απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ ειέγρνπ ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (θαη λπλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ) ζε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 
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Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ, δεδνκέλεο θαη ηεο δηάηαμεο ηνπ 

άξζξνπ 263 ΛΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν έιεγρνο ησλ Γηθαζηεξίσλ 

ηεο Δ.Δ. ζπλίζηαηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηε βάζε αλαξκνδηφηεηαο, 

παξάβαζεο νπζηψδνπο ηχπνπ, παξάβαζεο ησλ πλζεθψλ ή 

νπνηνπδήπνηε θαλφλα ζρεηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη θαηάρξεζεο 

εμνπζίαο. Έρεη δε θαηαζηεί ζαθέο θαη ζε επίπεδν Δλσζηαθνχ δηθαίνπ φηη 

ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «δηθαζηήξην» 

ελ ηε ελλνία ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ..Γ.Α., ελψ ν έιεγρνο πνπ αζθείηαη 

απφ ην Γεληθφ Γηθαζηήξην (πξψελ Πξσηνδηθείν) επί ησλ απνθάζεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη παξάβαζε 

ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επηβάιινληαη πξφζηηκα απνηειεί 

απνηειεζκαηηθφ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο (βι. 

Τπόθεζη Σ-348/94, Espanola SA v. Επιηποπήρ, πιινγή 1998, ζ. ηη-

1875, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επηθπξψζεθε κε ηελ απφθαζε C-282/98 

ηνπ Γ.Δ.Δ., πιινγή 2000, ζ. Η-9817). 

 

Δλφςεη ησλ πην πάλσ, θαηαιήγσ φηη ζαθψο θαη ε Δπηηξνπή, 

ελεξγψληαο ζηα πιαίζηα ηνπ Νφκνπ θαη ησλ ππ’ απηνχ θαζνξηδνκέλσλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο, ππέρεη ην ραξαθηήξα δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη σο 

ηέηνην ιεηηνπξγεί, κε ζαθψο δνκεκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη θαη’ αλάινγε 

εθαξκνγή ηνπ αληίζηνηρνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, φζνλ αθνξά ζέκαηα αληαγσληζκνχ, ζε επίπεδν Δλσζηαθνχ 

δηθαίνπ. Ζ δε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ελψπηνλ ακεξφιεπηνπ θαη 
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αλεμάξηεηνπ Γηθαζηεξίνπ δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο, 

φπσο έρεη ιερζεί θαη πην πάλσ, δηαζθαιίδεη επαξθψο ηα ερέγγπα 

ακεξνιεςίαο θαη αλεμαξηεζίαο θαη, ζπλαθφινπζα, νπδεκία παξαβίαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 30.2 ηνπ πληάγκαηνο θαη 6 ηεο Δ..Γ.Α. 

πθίζηαηαη.  

 

ηε βάζε ησλ πην πάλσ, δελ κπνξψ λα ζπκθσλήζσ νχηε κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ φηη νη ππφ ηεο Δπηηξνπήο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ζπληζηνχλ 

πνηληθέο θπξψζεηο. Ο ίδηνο ν Νφκνο (βι. άξζξν 42) ραξαθηεξίδεη σο 

«δηνηθεηηθά πξφζηηκα» ηηο ππφ ηεο Δπηηξνπήο επηβαιιφκελεο 

ρξεκαηηθέο πνηλέο γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ απηνχ. Δπηπξφζζεηα, 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην έρεη θαη’ επαλάιεςε απνθαλζεί φηη νη ππφ ησλ 

δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο δελ 

απνηεινχλ πνηλέο πνηληθνχ δηθαίνπ, αιιά δηνηθεηηθέο πνηλέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (βι. Μςποθόπα (Μιπάνηα) 

Παπαγευπγίος ν. Επιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ Κύππος, Τποθ. Απ. 

585/2007, ημεπ. 9.6.2009, Α.Σ.Η.Κ. ν. Επιηπόπος Ρςθμίζευρ 

Ηλεκηπονικών Επικοινυνιών και Σασςδπομείυν, Τποθ. Απ. 

1339/2006, ημεπ. 19.3.2007, Sigma Radio T.V. Ltd ν. Απσήρ 

Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος, Τποθ. Απ. 1096/01, ημεπ. 7.1.2003 θαη 

Sigma Radio T.V.  Ltd ν. Απσήρ Ραδιοηηλεόπαζηρ Κύππος, Τποθ. 

Απ. 393/2003, ημεπ. 14.2.2006). Όπσο απνθαζίζηεθε ζε παξφκνην 

δήηεκα απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζηελ Αίηηζη Απ. 78/91, Παμπίνορ 
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Υαπαλάμποςρ κ.α, για άδεια ςποβολήρ αίηηζηρ για ηην έκδοζη 

ενηάλμαηορ Prohibition και αθοπούζε ηη δικαζηική διαδικαζία πος 

διεξαγόηαν ενώπιον ηηρ Επιηποπήρ Πποζηαζίαρ ηος 

Ανηαγυνιζμού ζσεηικά με ηην απεπγία ηυν ππαηηπιούσυν 

πεηπελαιοειδών με απιθμό 1313/Α, «ε Επηηξνπή Πξνζηαζίαο ηνπ 

Αληαγσληζκνχ δελ ήηαλ δηθαζηήξην, νχηε δηθαζηηθή επηηξνπή, νχηε 

αζθνχζε δηθαζηηθή εμνπζία, νη δε πνηλέο πνπ είρε εμνπζία λα επηβάιεη 

ήζαλ δηνηθεηηθήο, θαη φρη πνηληθήο, θχζεσο». Μάιηζηα, ζηα Ποπίζμαηα 

Νομολογίαρ ηος ςμβοςλίος ηηρ Επικπαηείαρ" 1929-1959, ζηη ζελ. 

168, Κεθ. Γ, παξάγξαθνο 3(viii), κε ηίηιν "Γηνηθεηηθά Μέηξα θαη 

δηνηθεηηθαί πνηλαί", ζηελ νπνία γίλεηαη παξαπνκπή απφ ηελ πην πάλσ 

απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, αλαθέξνληαη ηα εμήο, άκεζα 

ζρεηηθά: 

 

«Σεκεησηένλ, φηη ε λνκνινγία νλνκάδεη δηνηθεηηθά κέηξα θαη ηαο 

θαινπκέλαο δηνηθεηηθάο πνηλάο (πιελ ησλ πεηζαξρηθψλ), ήηνη 

πξφζηηκα θιπ. επηβαιιφκελα εηο βάξνο ησλ δηνηθνπκέλσλ ησλ κε 

δηαηεινχλησλ ελ πεηζαξρηθή ζρέζεη πξνο ην Κξάηνο ή άιινλ 

νξγαληζκφλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, νπρί πξνο θνιαζκφλ ησλ, αιιά πξνο 

εμαλαγθαζκφλ ησλ, φπσο ζπκκνξθψληαη πξνο σξηζκέλαο  λνκίκνπο 

ππνρξεψζεηο ησλ: 1276 (34), 436, 538 (51), 1825 (54), δια ηην 

εξαζθάλιζιν ηηρ κανονικήρ λειηοςπγίαρ ηυν δημοζίυν 

ςπηπεζιών και σάπιν ηος γενικού ζςμθέπονηορ». 
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Δλφςεη ησλ πην πάλσ, θαηαιήγσ φηη νχηε ν ηζρπξηζκφο πεξί 

παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 30.2 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ 

άξζξνπ 6 ηεο Δ..Γ.Α. επζηαζεί θαη, ζπλαθφινπζα, απηφο ππφθεηηαη ζε 

απφξξηςε. 

 

Δλ θαηαθιείδη, πέξαλ ησλ φζσλ έρσ αλαθέξεη πην πάλσ, έρσ ηελ 

άπνςε φηη ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε απνηειεί πξντφλ δένπζαο 

έξεπλαο θαη είλαη πιήξσο θαη/ή δεφλησο αηηηνινγεκέλε θαη δπλάκελε λα 

ππαρζεί ζηνλ απαηηνχκελν δηθαζηηθφ έιεγρν, σο ε λνκνινγία ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ πάγηα θαη δηαρξνληθά απαηηεί. Οχηε θαη έρσ 

δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε πιάλεο θαηά ηε ιήςε απηήο, σο ν ηζρπξηζκφο 

ησλ αηηεηξηψλ.  

 

Καηά ζπλέπεηα, νη πξνζθπγέο απνηπγράλνπλ θαη απνξξίπηνληαη κε 

€1.500 έμνδα ελαληίνλ ησλ αηηεηξηψλ θαη ππέξ ηεο θαζ΄ εο ε αίηεζε. Ζ 

πξνζβαιιφκελε απφθαζε επηθπξψλεηαη κε βάζε ην Άξζξν 146.4(α) 

ηνπ πληάγκαηνο. 

 

 

 

                                                                                                    

Φ.ΚΩΜΟΓΡΟΜΟ, Γ.Γ.Γ. 


