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10 Ιανουαρίου, 2019 

[Α. ΖΕΡΒΟΥ, ∆.∆.∆.] 

Αναφορικά µε το Άρθρο 146 του Συντάγµατος 

  

Μεταξύ: 

ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Αιτήτρια,  

ΚΑΙ 

1.   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2.   ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Καθ' ων η αίτηση. 

------------ 

Κ. Χατζηϊωάννου, για Α.Κ. Χατζηϊωάννου & ΣΙΑ, για την αιτήτρια. 

Κ. Κλεάνθους (κα), ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας και για τις διευκρινίσεις ∆. 

Καλλή (κα) ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας Α', για τους καθ' ων η αίτηση.   

  

 



Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  

Α. ΖΕΡΒΟΥ, ∆.∆.∆.: Με την παρούσα προσφυγή η αιτήτρια προσβάλλει την 

απόφαση της καθ' ης η αίτηση, Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού (εφεξής 

«Επιτροπή»), ηµεροµηνίας 12.04.2013, να την καταδικάσει για παράβαση του άρθρου 

6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (Ν.13(Ι)/2008) ως 

αποτέλεσµα των τιµών αγοράς που η αιτήτρια επέβαλε το 2003 για τις υπηρεσίες 

∆ιεθνών Ιδιωτικών Μισθωµένων Συνδέσεων και συγκεκριµένα της υπηρεσίας 

CytaBusiness Link.  Σηµειώνεται ότι η εν λόγω καταδικαστική απόφαση είναι µόνο 

αναγνωριστική, ήτοι στην αιτήτρια δεν έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιµο για τη 

διαπιστωθείσα παράβαση.  

  

Τα ουσιώδη για την παρούσα υπόθεση γεγονότα παρατίθενται στην Ένσταση των 

καθ' ων η αίτηση και έχουν ως ακολούθως: 

  

Την 18/10/2002, η εταιρεία CALLSAT TELECOM LTD (εφεξής «CALLSAT») 

υπέβαλε προς την Επιτροπή καταγγελία εναντίον της αιτήτριας, συνοδευόµενη από 

αίτηση για τη λήψη προσωρινών µέτρων.  Την 13/3/2003, η CALLSAT υπέβαλε νέα 

καταγγελία εναντίον της αιτήτριας, υιοθετώντας τους ισχυρισµούς που περιέχονταν 

στην προηγούµενη της καταγγελία ηµεροµηνίας 18/2/2002 και προβάλλοντας 

επιπροσθέτως νέους ισχυρισµούς. Υπέβαλε συγχρόνως και νέα αίτηση για τη λήψη 

προσωρινών µέτρων, αποσύροντας την προηγούµενη ηµεροµηνίας 18/2/2002. 

  

Την  17/3/2003, η Επιτροπή αποφάσισε να δώσει στην Υπηρεσία της Επιτροπής 

(εφεξής «Υπηρεσία») οδηγίες για διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της 



καταγγελίας. Την 28/4/2006, η Επιτροπή εξέτασε την καταγγελία της CALLSAT και 

αποφάσισε ότι η αιτήτρια είχε παραβιάσει το άρθρο 6(2)(α), 6(2)(β), 6(2)(γ), 6(2)(δ) 

και 6(3) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 1989 (Ν. 207(Ι)/89) 

και επέβαλε στην αιτήτρια πρόστιµο ύψους 130 χιλιάδων λιρών Κύπρου (ΛΚ 

130.000). 

  

Εναντίον της εν λόγω απόφασης η αιτήτρια καταχώρισε την προσφυγή υπ' αριθµό 

839/2006, στα πλαίσια της οποίας οι καθ' ων η αίτηση αποδέχθηκαν ακύρωση της 

προσβαλλόµενης απόφασης, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 

στην ΑΤΗΚ ν Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (2009) 3 Α.Α.∆. 258, µε 

την οποία κρίθηκε ως πάσχουσα η συγκρότηση της Επιτροπής. 

Ακολούθως, την 27/1/2010 η Επιτροπή επανεξέτασε την υπόθεση και έδωσε οδηγίες 

στην Υπηρεσία να προβεί στη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας της καταγγελίας. 

 Η Υπηρεσία µε την ολοκλήρωση της έρευνάς της, υπέβαλε στην Επιτροπή σηµείωµα 

ηµεροµηνίας 2/2/2011 αναφορικά µε τα ευρήµατα της προκαταρκτικής έρευνας.  Την 

18/2/2011, η Επιτροπή αποφάσισε τον καταρτισµό Έκθεσης Αιτιάσεων, η οποία 

αποστάληκε στα εµπλεκόµενα µέρη που κλήθηκαν να παραστούν ενώπιον της 

Επιτροπής σε συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στις 5/5/2011. 

  

Με απόφασή του ηµεροµηνίας 25/5/2011 στην Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.ά. ν. 

Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού (2011) 3 Α.Α.∆. 449, το Ανώτατο 

∆ικαστήριο έκρινε ότι έπασχε η συγκρότηση της Επιτροπής λόγω παράνοµου 

διορισµού του Προέδρου της.  Ως αποτέλεσµα τούτου η Επιτροπή, σε συνεδρία της 

ηµεροµηνίας 11/4/2012, υπό τη νέα της σύνθεση, εξέτασε την υπόθεση υπό το φως 

της εν λόγω απόφασης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και αποφάσισε να ανακαλέσει την 

απόφαση ηµεροµηνίας 27/1/2010 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις µετέπειτα 

ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την επίδικη υπόθεση εξ υπαρχής, έκρινε δε ότι, 



βάσει του υλικού που ήταν ενώπιόν της κατά τον χρόνο λήψης της εν λόγω 

ανακαλούµενης απόφασης, δικαιολογείται η διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από 

την Υπηρεσία, η οποία µε σχετικές επιστολές ενηµέρωσε για τις εν λόγω αποφάσεις 

τόσο την αιτήτρια όσο και την CALLSAT.  Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση της 

απόφασης της Επιτροπής, διεξήγαγε εξ υπαρχής έρευνα της υπόθεσης και υπέβαλε 

την 28/11/2012 στην Επιτροπή σχετικό σηµείωµα ηµεροµηνίας 26/11/2012 µε τα 

συµπεράσµατά της.  

  

Σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 9/1/2013, η Επιτροπή εξέτασε την καταγγελία της 

CALLSAT και αφού διαπίστωσε ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούνται παραβάσεις 

του άρθρου 6 του Ν.13(Ι)/2008, οµόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει στον 

καταρτισµό Έκθεσης Αιτιάσεων.  

  

Σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 14/1/2013, η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το κείµενο 

της Έκθεσης Αιτιάσεων για αριθµό εκ πρώτης όψεως παραβιάσεων του άρθρου 6 του 

Ν.13(Ι)/2008.  Αντίγραφο της Έκθεσης Αιτιάσεων κοινοποιήθηκε στα εµπλεκόµενα 

µέρη τα οποία κλήθηκαν όπως υποβάλουν γραπτώς τις παρατηρήσεις τους και 

παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής την 15/2/2013, ηµεροµηνία κατά την οποία 

έλαβε χώρα η ακροαµατική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής.  Σηµειώνεται ότι την 

11/2/2013 ο δικηγόρος της αιτήτριας είχε αποστείλει γραπτώς τις θέσεις του 

αναφορικώς µε την Έκθεση Αιτιάσεων και την 25/2/2013 απέστειλε στην Επιτροπή 

απαντήσεις σε ερωτήµατα που ηγέρθησαν κατά την ακροαµατική διαδικασία της 

15/2/2013.  

  

Στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 12/4/2013, η Επιτροπή εξέτασε την καταγγελία και 

κατέληξε ότι, από το σύνολο των περιλαµβανοµένων στην Έκθεση Αιτιάσεων 



πιθανολογούµενων εκ πρώτης όψεως παραβιάσεων, στοιχειοθετείται µόνο η 

παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Ν.13(Ι)/2008 λόγω του καθορισµού αθέµιτων 

τιµών αγοράς των υπηρεσιών ∆ιεθνών Ιδιωτικών Μισθωµένων Συνδέσεων προς τους 

παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου την περίοδο 2003.  Ακολούθως, η Επιτροπή 

αποφάσισε να ειδοποιήσει την αιτήτρια για την πρόθεσή της να µην της επιβάλει 

διοικητικό πρόστιµο και να προχωρήσει στην έκδοση αναγνωριστικής απόφασης για 

την παράβαση.  Η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής, εναντίον της οποίας στρέφεται η 

παρούσα προσφυγή, δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας 

ηµεροµηνίας 19/4/2013.  

Με τη γραπτή αγόρευση του ευπαιδεύτου δικηγόρου της, η αιτήτρια προωθεί ως 

πρώτο λόγο ακύρωσης τον ισχυρισµό ότι η προσβαλλόµενη απόφαση παραβιάζει τα 

εκ των Άρθρων 12.2 και 179 του Συντάγµατος δικαιώµατά της.  Ειδικότερα, είναι η 

θέση της αιτήτριας ότι η ακύρωση της προηγούµενης απόφασης της καθ' ης η αίτηση 

στα πλαίσια της προσφυγής υπ' αρ. 839/06 - ως αποτέλεσµα της ΑΤΗΚ ν Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισµού (2009) 3 Α.Α.∆. 258, ανωτέρω - έθεσε τέρµα στο 

ζήτηµα της καταγγελίας της CALLSAT εναντίον της αιτήτριας.  Η επανάληψη της 

διαδικασίας συνιστά, σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. Χατζηϊωάννου, εκ δευτέρου 

δίκη διά το αυτό αδίκηµα και διά την αυτήν πράξη ή παράλειψη, εν τη εννοία του 

Άρθου 12.2 του Συντάγµατος, η δε καθ' ης η αίτηση, ως διοικητικό όργανο το οποίο 

ασκεί οιονεί δικαστική εξουσία, οφείλει κατά το άρθρο 179(2) να τηρεί το Σύνταγµα 

και ουδεµία απόφασή της µπορεί να είναι ασύµφωνη ή αντίθετη µε αυτό.   

  

Ο ευπαίδευτος δικηγόρος της αιτήτριας εισηγείται, περαιτέρω, ότι µετά την ακύρωση 

της προηγούµενης απόφασης της καθ' ης η αίτηση δεν προέκυψε διοικητικό κενό, 

ώστε να δικαιολογείται η επανεξέταση της επίδικης καταγγελίας εναντίον της 

αιτήτριας.  Εν πάση δε περιπτώσει, συνεχίζει η εισήγηση, η επανεξέταση δεν ήταν εν 

προκειµένω επιτρεπτή δοθέντος ότι η καθ' ης η αίτηση δεν επέστρεψε στην αιτήτρια 

το πρόστιµο, το οποίο της είχε αρχικώς επιβληθεί και το οποίο η αιτήτρια κατέβαλε 



και ως εκ τούτου η καθ' ης η αίτηση παρέλειψε να αποκαταστήσει τα πράγµατα στην 

προ της ακυρωθείσας απόφασης κατάσταση.  

  

Με πρόσθετο λόγο ακύρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται στην ίδια ενότητα της γραπτής 

αγόρευσής του ευπαιδεύτου δικηγόρου της υπό τον τίτλο «Αναρµοδιότητα - Υπέρβαση 

Εξουσίας - ∆εδικασµένο», η αιτήτρια προωθεί τον ισχυρισµό ότι η αρµοδιότητα της 

καθ' ης η αίτηση περιορίζεται στον έλεγχο πράξεων επιχειρήσεων και δεν εκτείνεται 

και στον έλεγχο κανονιστικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες συνιστούν 

δευτερογενή νοµοθεσία και ελέγχονται µόνο από το Ανώτατο ∆ικαστήριο.  Με εκτενή 

αναφορά στο σχετικό µε τον τοµέα των τηλεπικοινωνιών νοµοθετικό πλαίσιο, ως 

αυτό έχει σταδιακά διαµορφωθεί, ο κ. Χατζηϊωάννου εισηγείται ότι εν προκειµένω η 

καθ' ης η αίτηση έδρασε ασκώντας ρυθµιστική αρµοδιότητα και όχι σαν επιχείρηση, ο 

δε καθορισµός των επίδικων τιµών συνιστά ενέργεια ρυθµιστικής αρχής, η οποία 

εκφεύγει του ελέγχου της καθ' ης η αίτηση.  Με παραποµπή στα κριθέντα στην ΑΤΗΚ 

ν ∆ηµοκρατίας (2006) 4 Α.Α.∆. 462, στην οποία το ∆ικαστήριο υιοθέτησε την 

κατάληξη στην Α.ΤΗ.Κ. v. Επιτρόπου Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων κ.ά., Υπόθ. Αρ. 86/2004, ηµερ. 3.2.2004, είναι η θέση της αιτήτριας 

ότι η επίδικη απόφαση συνιστά παραβίαση του δεδικασµένου, ήτοι της κρίσης ότι η 

κανονιστική διοικητική πράξη αποτελεί δευτερεύουσα νοµοθεσία έναντι της οποίας 

διάταγµα ατοµικού διοικητικού περιεχοµένου, δεν µπορεί να υπερισχύσει.  Οι δε 

αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ), στις οποίες γίνεται 

αναφορά στην προσβαλλόµενη απόφαση, δεν συνηγορούν, σύµφωνα πάντα µε την 

αιτήτρια, υπέρ της αρµοδιότητας της καθ' ης η αίτηση.  

  

Η αιτήτρια ισχυρίζεται επιπλέον ότι η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει λόγω 

παραβίασης των άρθρων 41 και 53(4) του Ν.13(Ι)/08, πλάνης της καθ' ης η αίτηση 

τόσο κατά νόµο όσο και περί τα πράγµατα, έλλειψης έρευνας και αιτιολογίας, 

αντινοµίας λόγω διαφορών στην Έκθεση Αιτιάσεων που οδήγησε στην 



προσβαλλόµενη απόφαση µε την προηγούµενη Έκθεση Αιτιάσεων, λανθασµένου 

προσδιορισµού της έννοιας «αγορά» και λόγω ετεροχρονισµού, ως ο ευπαίδευτος 

δικηγόρος της αιτήτριας χαρακτηρίζει την ενέργεια της καθ' ης η αίτηση να λάβει 

υπόψη για την κατάληξή της, µεταγενέστερα του ουσιώδους χρόνου γεγονότα και 

συγκεκριµένα τα τέλη που επέβαλε ο Επίτροπος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων 11 µήνες µετά την υπό έλεγχο πράξη της αιτήτριας.  

  

Εκ διαµέτρου αντίθετες είναι οι θέσεις της καθ' ης η αίτηση, η ευπαίδευτη δικηγόρος 

της οποίας υποστηρίζει τη νοµιµότητα και την ορθότητα της προσβαλλόµενης 

απόφασης, επισηµαίνοντας κατά πρώτον ότι η ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής 

την οποία η αιτήτρια αµφισβήτησε µε την υπ' αρ. 839/06 προσφυγή, έγινε δεκτή λόγω 

της διαπιστωθείσας στα πλαίσια της Α.Ε. 48/2007 κακής συγκρότησης της Επιτροπής 

και ως εκ τούτου δεν δηµιουργήθηκε οποιοδήποτε δεδικασµένο το οποίο να καλύπτει 

τα λοιπά ζητήµατα που η αιτήτρια είχε εγείρει.  Περαιτέρω, υποβάλλοντας ότι η καθ' 

ης η αίτηση συνιστά διοικητικό όργανο και όχι οιονεί δικαστική αρχή, η ευπαίδευτη 

δικηγόρος της καθ' ης η αίτηση αναγνωρίζει ότι δεν µπορεί να επιβληθεί σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο διοικητικό πρόστιµο για τα ίδια γεγονότα δύο φορές, στα 

πλαίσια της ίδιας νοµοθεσίας, πλην όµως αυτή δεν είναι η περίπτωση εν προκειµένω.  

Με παραποµπή στα κριθέντα στην ATHK v ΕΠΑ, Υπόθεση αρ. 2004/2012, ηµερ. 

29.09.2015[1] και στην αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης για απόρριψη του 

υπό εξέταση ισχυρισµού, ο οποίος είχε εγερθεί και στην ενώπιον της καθ' ης η αίτηση 

διαδικασία, η κα Κλεάνθους εισηγείται ότι δεν στοιχειοθετείται η ισχυριζόµενη 

παράβαση των Άρθρων 12.2 και 179 του Συντάγµατος καθότι η Επιτροπή, ως 

διοικητικό όργανο, εύλογα προχώρησε στην επανεξέταση της καταγγελίας της 

CALLSAT, χωρίς αυτό να συνιστά διπλή καταδίκη της αιτήτριας αλλά άσκηση της 

εγγενούς εξουσίας και υποχρέωσης κάθε διοικητικού οργάνου να αποκαθιστά τα 

σφάλµατα προηγούµενων διοικητικών πράξεων του, όπως αυτά διαπιστώνονται από 

το ∆ικαστήριο.  Σηµειώνει δε ότι το αρχικώς επιβληθέν και καταβληθέων πρόστιµο, 



επιστράφηκε στην αιτήτρια τον Φεβρουάριο του 2012, µετά την απόφαση του 

∆ικαστηρίου στην προσφυγή υπ' αρ. 839/06.  

  

Αναφορικώς µε τον ισχυρισµό της αιτήτριας περί αναρµοδιότητας, υπέρβασης 

εξουσίας και παράβασης δεδικασµένου, η κα Κλεάνθους υιοθετεί τα επί του εν λόγω 

ισχυρισµού λεχθέντα από την Επιτροπή στην προσβαλλόµενη απόφαση και εισηγείται 

ότι η Επιτροπή περιορίστηκε στην εξέταση του κατά πόσον οι καθορισθείσες από την 

αιτήτρια επίδικες τιµές παραβιάζουν τη σχετική νοµοθεσία και ουδόλως ασχολήθηκε 

µε τη νοµιµότητα των Κανονιστικών ∆ιοικητικών Πράξεων, µε τις οποίες οι εν λόγω 

τιµές καθορίσθηκαν.  Είναι δε η εισήγησή της ότι τα γεγονότα στην ΑΤΗΚ ν 

∆ηµοκρατίας (2006) 4 Α.Α.∆. 462, στην οποία η αιτήτρια παραπέµπει, διαφέρουν 

ουσιωδώς από την παρούσα περίπτωση, ενώ οι ισχυρισµοί περί παράβασης των 

άρθρων 41 και 53(4) του Ν.13(Ι)/2008 θα πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτοι και 

εν πάση περιπτώσει ως αβάσιµοι.  

  

Σε σχέση µε τους λοιπούς ισχυρισµούς της αιτήτριας, η ευπαίδευτη δικηγόρος της 

καθ' ης η αίτηση παραπέµπει στο εκτενές απόσπασµα της προσβαλλόµενης απόφασης 

στο οποίο επεξηγούνται µε λεπτοµέρεια οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή 

κατέληξε στο συµπέρασµα περί επιβολής αθέµιτων τιµών από την αιτήτρια και 

επιπρόσθετα εισηγείται ότι η καθ' ης η αίτηση στηρίχθηκε, µεταξύ άλλων, στα 

στοιχεία τα οποία η αιτήτρια είχε παρουσιάσει και η απόφασή της είναι προϊόν 

επαρκούς έρευνας και είναι δεόντως αιτιολογηµένη και ευλόγως επιτρεπτή, ενώ η 

Επιτροπή δεν έχει καθοιονδήποτε τρόπο πλανηθεί.  Το δε ∆ιάταγµα του Επιτρόπου 

Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων µε αρ. 8/2003 συνιστά, 

σύµφωνα µε την εισήγηση, θεµιτό µέτρο σύγκρισης.   

  



Η κα Κλεάνθους επισηµαίνει περαιτέρω ότι η καθ' ης η αίτηση προέβη σε 

οικονοµικές εκτιµήσεις τεχνικής φύσεως, για την αναθεώρηση των οποίων το 

∆ικαστήριο έχει περιορισµένη εξουσία.  

  

Αξιολογώντας τις εκατέρωθεν θέσεις και ισχυρισµούς θα πρέπει, εν πρώτοις, να 

υποµνησθεί αφενός ότι, σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου, η αναθεωρητική δικαιοδοσία περιορίζεται στον έλεγχο της νοµιµότητας 

της υπό αµφισβήτηση διοικητικής πράξης ως εύλογα επιτρεπτής υπό τις περιστάσεις 

και δεν επεκτείνεται στην ουσιαστική κρίση του διοικητικού οργάνου ούτε το 

∆ικαστήριο προβαίνει σε πρωτογενή εκτίµηση των γεγονότων της υπόθεσης 

(Georghiades v. Republic (1982) 3 C.L.R. 659) και, αφετέρου, ότι το βάρος 

απόδειξης των εγειροµένων λόγων ακύρωσης το φέρει ο αιτητής (Ιωνίδης ν 

∆ηµοκρατίας (1991) 4 Α.Α.∆. 1459).  

  

Τούτων λεχθέντων, διαπιστώνω ότι αναφορικώς µε τον πρώτο λόγο ακύρωσης η 

επιχειρηµατολογία της αιτήτριας περιορίζεται στην επανάληψη της εγερθείσας και 

ενώπιον της καθ' ης η αίτηση επιχειρηµατολογίας ως προς την κατ' ισχυρισµό 

παραβίαση των Άρθρων 12.2 και 179 του Συντάγµατος, χωρίς οιανδήποτε αναφορά 

στο σκεπτικό και την αιτιολογία της καθ' ης η αίτηση για την απόρριψη των θέσεων 

της αιτήτριας.  Από την ίδια την προσβαλλόµενη απόφαση, όµως, προκύπτει ότι ο 

εγερθείς από την αιτήτρια ισχυρισµός εξετάσθηκε από την καθ' ης η αίτηση ως 

προκαταρκτικό ζήτηµα και σε µία εκτενή επί του θέµατος ανάλυση[2], η καθ' ης η 

αίτηση προσέγγισε το ζήτηµα ως ακολούθως: 

  

«Σε σχέση µε τα όσα υποστηρίζονται από τα εµπλεκόµενα µέρη, η Επιτροπή 

επισήµανε ότι στο άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΚ) 1/2003
1
 ορίζεται πως: 



«1. Τα κράτη µέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισµού ή τις αρχές που είναι 

αρµόδιες για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης κατά τρόπο, 

ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. Τα µέτρα που 

είναι αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτής της εξουσίας να 

εφαρµόζουν τα εν λόγω άρθρα λαµβάνονται πριν από την 1
η
 Μαΐου 2004. Οι 

οριζόµενες αρχές ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαστήρια. 

2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νοµοθεσίας ανταγωνισµού ανατίθεται σε 

διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη µέλη µπορούν να παρέχουν διάφορες 

εξουσίες και καθήκοντα στις διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι 

διοικητικές είτε δικαστικές». 

Όπως αναφέρεται στο Προοίµιο του Νόµου αρ. 13(Ι)/2008: «Για σκοπούς 

ρύθµισης και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού στη ∆ηµοκρατία και 

εφαρµογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΚ) 

αριθµ. 1/2003 [..]», ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο Περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµο του 2008 δυνάµει του οποίου ιδρύθηκε 

ανεξάρτητη Επιτροπή, καλούµενη «Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού». 

Στη ∆ηµοκρατία επιλέχθηκε, δηλαδή, να ανατεθούν οι παραπάνω αρµοδιότητες 

στην Επιτροπή, ένα όργανο δεόντως και νοµίµως συγκροτηµένο από το 

Υπουργικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Νόµου 13(Ι)/2008 µε βάση 

τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1/2003. 

Η Επιτροπή υπογραµµίζει και τα όσα έχουν αναφερθεί από το έντιµο ∆ικαστή 

του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κ. Ναθαναήλ στην απόφαση της προσφυγής 

1023/2012 ηµεροµηνίας 30/11/2012: «Ο Νόµος έχει σκοπό να ρυθµίσει και να 

προστατεύσει τον ελεύθερο ανταγωνισµό στη ∆ηµοκρατία, κατ' εφαρµογή του 

Καν. (ΕΚ) αρ. 1/2003, ηµερ.16/12/20012, του Συµβουλίου και εποµένως 

εναρµονιστικός προ το ευρωπαϊκό κεκτηµένο.» 

Η Επιτροπή είναι διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον 

αναθεωρητικό έλεγχο του Ανώτατου ∆ικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την 



αρµοδιότητα να αποφασίζει επί παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόµου αρ. 

13(Ι)/2008, να προβαίνει σε έλεγχο των συγκεντρώσεων µείζονος σηµασίας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 22(Ι)/1999, και να λαµβάνει σχετικές 

αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογηµένες 

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές 

αποτυπώνονται στο περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµο Ν. 

158 (Ι)/1999. 

  

Σε σχέση µε το προκαταρκτικό ζήτηµα που εγείρεται από το δικηγόρο της ΑΤΗΚ, 

η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «∆ΕΕ»), επιχειρείται µια διάκριση µεταξύ δύο 

καταστάσεων, ανάλογα µε το εάν µια απόφαση έχει ακυρωθεί για λόγους 

διαδικασίας (procedural reasons) ή για έλλειψη επαρκούς απόδειξης (lack of 

evidence). Στην απόφαση γνωστή ως PVCII
2
, όπου το ∆ΕΚ (ήδη ∆ΕΕ) 

επεσήµανε τα εξής: « 61.[...]η αρχή non bis in idem απαγορεύει αποκλειστικά 

νέα ουσιαστική εκτίµηση του υποστατού της παραβάσεως, που θα έχει ως 

συνέπεια την επιβολή είτε δεύτερης κυρώσεως, η οποία προστίθεται στην πρώτη, 

στην περίπτωση κατά την οποία καταλογιστεί εκ νέου ευθύνη, είτε νέα κύρωση, 

στην περίπτωση κατά την οποία η ευθύνη, αποκλεισθείσα µε την πρώτη 

απόφαση, καταλογιστεί µε τη δεύτερη. 62. Αντιθέτως, δεν εµποδίζει αφ' εαυτής 

την επανάληψη των διώξεων που έχουν ως αντικείµενο την ίδια αντίθετη προς 

τον ανταγωνισµό συµπεριφορά, όταν η πρώτη απόφαση ακυρώθηκε για τυπικούς 

λόγους χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας για τα προσαπτόµενα 

περιστατικά, αφού η ακυρωτική απόφαση δεν ισχύει ως 'αθώωση' κατά την 

έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό στον κατασταλτικό τοµέα. Σε µια τέτοια 

περίπτωση, οι κυρώσεις που επιβάλλονται µε νέα απόφαση δεν προστίθενται 

στις επιβληθείσες µε την ακυρωθείσα απόφαση, αλλά τις αντικαθιστούν». 

Όπως καθίσταται σαφές από την παραπάνω απόφαση, η αρχή ne bis in idem 

απαγορεύει την περίπτωση εκείνη κατά την οποία εκδίδεται δεύτερη απόφαση 



επί τη βάσει ότι η πρώτη απόφαση ακυρώθηκε λόγω έλλειψης επαρκούς 

απόδειξης (lack of evidence). Όντως, σε µια τέτοια περίπτωση, η δεύτερη αυτή 

απόφαση θα ισοδυναµούσε µε καταδίκη (punished) υπό την έννοια του άρθρου 4 

του Εβδόµου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α.
3
 

 
 

Στην παρούσα υπόθεση, ο Γενικός Εισαγγελέας ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι 

στις 8/7/2009 αποδέχθηκε την ακύρωση της προσβαλλόµενης απόφασης της 

Επιτροπής ως αποτέλεσµα της απόφασης της διευρυµένης Ολοµέλειας του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική έφεση 48/2007. Ειδικότερα, το 

Ανώτατο ∆ικαστήριο ακύρωσε την εν λόγω απόφαση κρίνοντας ότι η συµµετοχή 

του κ. Κώστα Ευσταθίου, τότε Μέλους της Επιτροπής στη σύνθεση της 

Επιτροπής, δεν ήταν νόµιµη. 

Η Επιτροπή παραπέµπει στην υπόθεση 1/2003 ο έντιµος ∆ικαστής του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου Μ. Φωτίου στην απόφαση του, ηµεροµηνίας 18/2/2011, σε 

αξιολόγηση του ισχυρισµού του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι η επίδικη απόφαση της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού ήταν παράνοµη και παραβίαζε τις 

πρόνοιες του Άρθρου 12 του Συντάγµατος, έκρινε ότι δεν προέκυπτε παράβαση 

του Συντάγµατος. Ειδικότερα, ο έντιµος ∆ικαστής στην απόφασή του είχε 

διαπιστώσει ότι η απόφαση της Επιτροπής στην οποία αναφέρθηκε ο δικηγόρος 

της ΑΤΗΚ, είχε ακυρωθεί από το Ανώτατο ∆ικαστήριο λόγω κακής συγκρότησης 

της Επιτροπής. 

Σε ό,τι αφορά την υποχρέωση για επανεξέταση, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η 

παρούσα διαδικασία καθίστατο επιβεβληµένη από την Επιτροπή, η οποία ως 

διοικητικό όργανο οφείλει να συµµορφώνεται µε τις δικαστικές αποφάσεις. 

Σχετικά παρατίθεται και το παρακάτω απόσπασµα από το σύγγραµµα του Ν. 

Χαραλάµπους, Εγχειρίδιο Κυπριακού ∆ιοικητικού ∆ικαίου, το οποίο αναφέρει: 

  



«Η διοίκηση υποχρεούται να συµµορφώνεται στις ακυρωτικές αποφάσεις του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου που εκδίδονται κατά την άσκηση της προβλεπόµενης από 

το άρθρο 146 δικαιοδοσίας του. 

Η δυστροπία της διοίκησης να συµµορφώνεται στις ακυρωτικές αποφάσεις του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου υποσκάπτει ανεπανόρθωτα το θεσµό του δικαστικού 

ελέγχου της διοίκησης, θεσµό που αποτελεί το ύστατο και σίγουρο καταφύγιο 

των αδικουµένων από τη διοίκηση σε ένα Κράτος ∆ικαίου. Τέτοια συµπεριφορά 

υποκρύπτει έναν επικίνδυνο δεσποτισµό της διοίκησης, ασυµβίβαστο προς κάθε 

έννοια νοµιµότητας.» 

  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή, στη συνεδρία της στις 14/5/2005 και ακολούθως στις 

11/4/2012 υπό διαφορετική συγκρότηση όφειλε να εξετάσει και εξέτασε την 

υπόθεση υπό το φως των αποφάσεων του Ανώτατου ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 

7/8/2009 και 25/05/2011, ανακάλεσε την απόφασή της µε ηµεροµηνία 27/1/2010 

για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις µετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις, και 

αποφάσισε να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπαρχής, λαµβάνοντας υπόψη 

της το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω 

απόφασης. 

  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή οµόφωνα απορρίπτει τους ισχυρισµούς του δικηγόρου 

της ΑΤΗΚ. 

 
 

1. Κανονισµός (ΕΚ) του Συµβουλίου αριθ. 1/2003 της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 

για την εφαρµογή των κανόνων του ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 

81 και 82 της Συνθήκης. 

  



2. Απόφαση επί των συνεκδικαζόµενων υποθέσεων C-238/99 Ρ, C-244/99.P, C-

245/99 Ρ, C-247/99 Ρ, C-250/99 Ρ ως C-252/99 Ρ και C-254/99 Ρ, Limburgse 

Vinyl Maatschappij (LVM) and Others v. Commission. 

  

3. Βλ. σχετικά και Wils, The principle of ne bis in idem' in EC antitrust 

enforcement: a legal and economic analysis, World Competition, Vol. 26, No 

2, 2003, pp. 131-148.     ». 

  

Προκύπτει, δηλαδή, από τα ανωτέρω ότι η καθ' ης η αίτηση για να καταλήξει στην 

απόρριψη τόσο της ισχυριζόµενης από την αιτήτρια παραβίασης των συνταγµατικών 

δικαιωµάτων της όσο και της ισχυριζόµενης αδυναµίας επανεξέτασης, έλαβε υπόψη 

σχετική νοµολογία του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και του ∆ΕΕ και σχετική επί του 

θέµατος βιβλιογραφία.  Στα πλαίσια της παρούσας προσφυγής η αιτήτρια δεν έχει 

υποδείξει οιονδήποτε λόγο, από τον οποίο να διαφαίνεται ότι η καθοδήγηση την 

οποία είχε εν προκειµένω αντλήσει η καθ' ης η αίτηση για να αποφασίσει επί των 

εγειροµένων ενώπιόν της ισχυρισµών, ήταν εσφαλµένη.   

  

Επισηµαίνεται δε ότι στην απόφαση του ∆ΕΕ PVSII, στην οποία η καθ' ης η αίτηση 

παραπέµπει και η οποία κρίνεται ως απολύτως σχετική µε τον υπό εξέταση λόγο 

ακύρωσης, το ∆ικαστήριο είχε συγκεκριµένα υποδείξει τα ακόλουθα: 

  

«59.  Συναφώς, επιβάλλεται η υπόµνηση ότι, όπως προκύπτει από το σκεπτικό 

της αναιρεσιβαλλόµενης αποφάσεως, η αρχή non bis in idem, θεµελιώδης αρχή 

του κοινοτικού δικαίου, η οποία άλλωστε καθιερώθηκε µε το άρθρο 4, 

παράγραφος 1, του πρωτοκόλλου 7 της ΕΣ∆Α, απαγορεύει, στον τοµέα του 



ανταγωνισµού, µια επιχείρηση να καταδικαστεί ή να διωχθεί εκ νέου για 

συµπεριφορά αντίθετη προς τον ανταγωνισµό για την οποία της είχε ήδη 

επιβληθεί κύρωση ή για την οποία είχε κριθεί ως µη έχουσα ευθύνη µε 

προγενέστερη απόφαση η οποία δεν είναι πλέον δεκτική προσφυγής.  

  

60. Η εφαρµογή της αρχής αυτής προϋποθέτει, εποµένως, ότι κρίθηκε το 

υποστατό της παραβάσεως ή ότι η νοµιµότητα της εκτιµήσεως που διατυπώθηκε 

ως προς αυτήν έχει ελεγχθεί.  

  

61. Έτσι, η αρχή non bis in idem απαγορεύει αποκλειστικά νέα ουσιαστική 

εκτίµηση του υποστατού της παραβάσεως, που θα έχει ως συνέπεια την επιβολή 

είτε δεύτερης κυρώσεως, η οποία προστίθεται στην πρώτη, στην περίπτωση κατά 

την οποία καταλογιστεί εκ νέου ευθύνη, είτε νέα κύρωση, στην περίπτωση κατά 

την οποία η ευθύνη, αποκλεισθείσα µε την πρώτη απόφαση, καταλογιστεί µε τη 

δεύτερη.  

  

62. Αντιθέτως, δεν εµποδίζει αφ' εαυτής την επανάληψη των διώξεων που έχουν 

ως αντικείµενο την ίδια αντίθετη προς τον ανταγωνισµό συµπεριφορά, όταν η 

πρώτη απόφαση ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση 

επί της ουσίας για τα προσαπτόµενα περιστατικά, αφού η ακυρωτική απόφαση 

δεν ισχύει ως «αθώωση» κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό στον 

κατασταλτικό τοµέα. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι κυρώσεις που επιβάλλονται µε 

νέα απόφαση δεν προστίθενται στις επιβληθείσες µε την ακυρωθείσα απόφαση, 

αλλά τις αντικαθιστούν.  

  



63. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, δεδοµένου ότι το ∆ικαστήριο, µε την απόφασή 

του της 15ης Ιουνίου 1994, ακύρωσε την απόφαση PVC Ι, περιλαµβανοµένων 

και των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί, χωρίς να αποφανθεί επί κανενός 

ουσιαστικού λόγου που είχαν προβάλει οι αναιρεσείουσες, καλώς το 

Πρωτοδικείο έκρινε ότι η Επιτροπή, εκδίδοντας την απόφαση PVC ΙΙ µετά την 

επανόρθωση του ελεγχθέντος τυπικού ελαττώµατος, δεν είχε επιβάλει κύρωση 

ούτε είχε διώξει δύο φορές τις επιχειρήσεις για τα ίδια περιστατικά.».  

  

  

Περαιτέρω, στην ATHK v ΕΠΑ, Υπόθεση αρ. 2004/2012, ηµερ. 29.09.2015, στην 

οποία η ευπαίδευτη δικηγόρος της καθ' ης η αίτηση παραπέµπει, το Ανώτατο 

∆ικαστήριο επί παρόµοιων γεγονότων και εξετάζοντας ανάλογο ισχυρισµό, κατέληξε 

στα ακόλουθα, τα οποία και υιοθετώ:  

«Ο πρώτος πυλώνας λόγων ακύρωσης ως εκ της φύσεως του πρέπει να εξεταστεί 

πρώτα απ΄ ο,τιδήποτε άλλο, αφού η αποδοχή του θα σηµατοδοτούσε το τέρµα της 

προσφυγής δια της απόρριψης της. 

Τίθεται λοιπόν θεµελιακό το ερώτηµα αν η ∆ιοίκηση µπορούσε να επανεξετάσει 

την υπόθεση αυτή.  ∆εν θα συµφωνήσω µε την απόλυτη προσέγγιση της κας. Καλλή 

ότι σε κάθε περίπτωση ακύρωσης έπεται επανεξέταση που είναι όχι µόνο δικαίωµα 

αλλά και καθήκον της ∆ιοίκησης. 

Η υποχρέωση της ∆ιοίκησης για επανεξέταση βέβαια είναι συνυφασµένη µε την 

υποχρέωση συµµόρφωσης (βλ. αρθ.58 του Ν.158(Ι)/99 και ∆ηµοκρατία ν. 

Κοντογιώργη (2001) 3 Α.Α.∆. 1037). 

Όµως αυτή η υποχρέωση δεν λειτουργεί το ίδιο όταν πρόκειται για πειθαρχική ή 

συναφούς φύσεως δικαιοδοσία όπου επιβάλλεται ένα είδος κύρωσης, όπως είναι 

φυσικά η επιβολή διοικητικού προστίµου.   



Με όλο το σεβασµό προς την ευπαίδευτη συνήγορο από τις υποθέσεις  Re Παµπίνο 

Χαραλάµπους (1991)1 Α.Α.∆. 677, και Medcon Hellas S.A. (2002) 1 A.A.∆. 

1476, δεν προκύπτει τέτοια αρχή.  Το θέµα στις υποθέσεις αυτές εξετάζετο µόνο ως 

προς τη δυνατότητα έκδοσης προνοµιακού εντάλµατος, για να διαπιστωθεί - και 

ορθά βεβαίως - ότι πρόκειτο για διοικητικό όργανο (η ΕΠΑ) και η φύση της 

λειτουργίας της διοικητική.  ∆εν υπάρχει διαφωνία επ΄αυτού. 

Το θέµα όµως εδώ είναι διαφορετικό και αφορά ουσιαστικά στον κίνδυνο που είχε 

- είτε άτοµο είτε οργανισµός - να υποστεί καταδίκη (διοικητικής κύρωσης) για τα 

ίδια γεγονότα, δυο φορές. 

Eφόσον κρίνεται ως πειθαρχική-κυρωτική η διαδικασία σίγουρα τυγχάνουν 

εφαρµογής οι διασφαλίσεις του αρθ.12.5 του Συντάγµατος και οι κανόνες φυσικής 

δικαιοσύνης (βλ. Φιλίππου ν. Πειθαρχικού Συµβουλίου, Πειθ.Εφ. 2/99 (2000)1Γ 

Α.Α.∆. 1839). 

Εφόσον περαιτέρω, η ακύρωση συντελέστηκε εκ του αναρµοδίου ως εκ της 

παράνοµης σύνθεσης σώµατος, η επανεξέταση µπορεί να γίνει (βλ.Κοντόγιωργα - 

Θεοχαροπούλου  «Αι Συνέπειαι της Ακυρώσεως ∆ιοικητικής Πράξεως έναντι 

της ∆ιοικήσεως» σελ.51) 

Καταληκτικά και έχοντας πάντα υπόψη τα πιο πάνω για τον κίνδυνο καταδίκης, 

παρατηρώ ότι στις πειθαρχικού τύπου διαδικασίες ή κυρωτικές, η δυνατότητα 

επανεξέτασης συναρτάται µε τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης και δη το λόγο 

του πρώτου ακυρωτικού αποτελέσµατος, ή της ανάκλησης αφού εν προκειµένω 

ισχύουν και τα δύο. 

Η ανάκληση της διαδικασίας έναρξης της καταγγελίας (χωρίς ωστόσο τελικό 

αποτέλεσµα) έγινε λόγω αλλαγής ή προβλήµατος στη σύνθεση της Επιτροπής.  

΄Ηταν θεµιτή ενέργεια.  Όπως δε είναι γνωστό: 



«Η ανάκληση παράνοµης διοικητικής πράξης ενεργεί εξ υπαρχής (ex tunc) και 

επιφέρει εξαφάνιση του αντικειµένου της, δηλαδή της διοικητικής πράξης που 

ανακαλείται.»  (Χριστ. Καγιάς & Υιοί Λτδ ν. ∆ηµοκρατίας (1989) 3 Α.Α.∆. 

3329, 3333. 

Όσο για τη δεύτερη φάση, αυτή της ακύρωσης, η οποία και δηλώθηκε στο 

∆ικαστήριο ενόψει του παράνοµου του διορισµού  της Προεδρίας της Επιτροπής, 

καθιστούσε την πράξη πληµµελή ως εκ της µη ύπαρξης αρµοδιότητας και συνεπώς 

δεν δηµιουργούσε κίνδυνο καταδίκης. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ειδικά περιστατικά της υπόθεσης από την καταγγελία το 

2005 και στη συνέχεια, από οργανισµό που σαφώς και είχε έννοµο συµφέρον 

έγερσης της διαδικασίας, όπως προκύπτει από το αρθ.35 του Ν.13(Ι)/2008 και 

περαιτέρω ότι η ανάκληση συνιστούσε επανάληψη της διαδικασίας (χωρίς να είχε 

προηγηθεί απόφαση), ενώ η ακύρωση «άγγιζε» λόγο εκτός των γεγονότων της 

καταγγελίας αλλά αφορούσε το διορισµό του Προέδρου, θεωρώ ότι οι περιστάσεις 

εν προκειµένω επιτρέπουν και εν τίνι τρόπω επιβάλλουν την επανεξέταση, παρά το 

χρόνο που παρήλθε (βλ. Ελαιουργία Πεττεµερίδη ν. ∆ηµοκρατία (2006) 3 

Α.Α.∆. 687, όπου κρίθηκε ορθή η επανεξέταση παρά τη µεγάλη και αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση). 

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν θεωρώ ότι η µη επιστροφή (µέχρι τώρα) του πρώτου 

(ακυρωθέντος) προστίµου δηµιουργεί κώλυµα οποιουδήποτε είδους.». 

  

Σηµειώνεται ότι το σκεπτικό και την ανωτέρω κατάληξη του ∆ικαστηρίου υιοθέτησε 

και ο αδελφός ∆ικαστής Γ. Σεραφείµ, στην ΑΤΗΚ ν ΕΠΑ, Υπόθ. αρ. 2019/2012, 

ηµερ. 25.07.2016[3], στην οποία η ευπαίδευτη δικηγόρος της καθ' ης η αίτηση 

παρέπεµψε κατά την ακρόαση της υπόθεσης.   

  



Βάσει των ανωτέρω, οι ισχυρισµοί της αιτήτριας περί παραβίασης των Άρθρων 12.2 

και 179 του Συντάγµατος και περί µη δυνατότητας της καθ' ης η αίτηση να προβεί σε 

επανεξέταση, απορρίπτονται ως αβάσιµοι.  

  

Απορριπτέοι κρίνονται και οι ισχυρισµοί της αιτήτριας περί αναρµοδιότητας, 

υπέρβασης εξουσίας και παραβίασης του δεδικασµένου.  Ειδικότερα, οι επί των εν 

λόγω ισχυρισµών εισηγήσεις του ευπαιδεύτου δικηγόρου της αιτήτριας, µε κάθε 

σεβασµό, δεν µε βρίσκουν σύµφωνη, κρίνω δε ως ορθή την προσέγγιση του θέµατος 

από την καθ' ης η αίτηση στις σελίδες 19 - 25 της προσβαλλόµενης απόφασης, στις 

οποίες η Επιτροπή, καθοδηγούµενη από την ενδιάµεση απόφαση του Ανωτάτου 

∆ικαστηρίου στην ΑΤΗΚ ν ΕΠΑ, Υπόθ. αρ. 795/2002, ηµερ. 26.09.2012 µε την 

οποία κρίθηκε ότι «Εξετάζοντας τις τιµές της ΑΤΗΚ και καταλήγοντας ότι αυτές ήσαν 

αθέµιτες, η ΕΠΑ ουδόλως ασχολήθηκε µε, ή αποφάσισε, άµεσα ή έµµεσα, τη νοµιµότητα 

των Κανονιστικών ∆ιοικητικών Πράξεων που τις καθόρισαν. Απεναντίας, η εξέταση 

στην οποία προέβη και η απόφασή της βασίζονται στο δεδοµένο και νόµιµο των τιµών 

αυτών και περιορίζεται στην εξέταση του θέµατος κατά πόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 

6(2)(α) του Νόµου, υπήρξε εκ µέρους της ΑΤΗΚ καταχρηστική εκµετάλλευση 

δεσπόζουσας θέσης ως εκ του ότι οι τιµές που είχε καθορίσει ήσαν αθέµιτες.» και 

επισηµαίνοντας ότι στην ΑΤΗΚ ν ∆ηµοκρατίας (2006) 4 Α.Α.∆. 462, στην οποία η 

αιτήτρια είχε παραπέµψει (και παραπέµπει εκ νέου στα πλαίσια της παρούσας 

προσφυγής), µε την εκεί υπό αµφισβήτηση ατοµική διοικητική πράξη είχε ανασταλεί 

η ισχύς κανονιστικής διοικητικής πράξης - που δεν είναι η περίπτωση εν προκειµένω - 

κατέληξε στα ακόλουθα: 

  

«Η Επιτροπή, σε σχέση µε τα όσα έχουν κριθεί από το Ανώτατο ∆ικαστήριο, 

υπογραµµίζει ότι µε την εξέταση των τιµών της ΑΤΗΚ και τους όρους παροχής 

των υπηρεσιών ∆ιεθνών Μισθωµένων Συνδέσεων ουδόλως έχει ασχοληθεί, 

άµεσα ή έµµεσα και/ή ασχολήθηκε, µε τη νοµιµότητα των Κανονιστικών 



∆ιοικητικών Πράξεων, αλλά και ούτε ρυθµίζει θέµατα τιµολόγησης ή χρέωσης. Η 

Επιτροπή έχει καθήκον, στα πλαίσια της ενάσκησης των αρµοδιοτήτων και των 

εξουσιών που της έχει εµπιστευτεί η πολιτεία, να εξετάσει και να κρίνει κατά 

πόσον η συγκριµένη συµπεριφορά και τα αποτελέσµατα αυτής της συµπεριφοράς 

της ΑΤΗΚ παραβιάζουν του κανόνες και τη νοµοθεσία περί της Προστασίας του 

Ανταγωνισµού και αυτό είναι που πράττει. 

Πέραν των πιο πάνω, η Επιτροπή σηµειώνει ότι σύµφωνα µε πάγια νοµολογία 

του ∆ΕΕ, τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ») αφορούν µόνο ενέργειες οι οποίες περιορίζουν τον 

ανταγωνισµό και στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις εξ ίδιας πρωτοβουλίας
7
. 

Η Επιτροπή κρίνει επί τούτου καθοδηγητική την απόφαση του Πρωτοδικείου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση MINOA LINES, όπου κρίθηκε ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορούσε να καταλήξει ότι οι εγκαλούµενοι επιχειρηµατίες 

στερούνται αυτονοµίας, παρά µόνον αν προκύπτει, βάσει αντικειµενικών, 

κρίσιµων και συγκλινουσών ενδείξεων, ότι τη συµπεριφορά αυτή τους την 

επέβαλαν µονοµερώς οι εθνικές αρχές, ασκώντας τους ακαταµάχητες πιέσεις, 

όπως απειλώντας τους ότι θα λάβουν κρατικά µέτρα δυνάµενα να τους 

προκαλέσουν σοβαρή οικονοµική ζηµία.
8
 

Συγκεκριµένα, το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (νυν ∆ΕΕ) δεν 

αποδέχτηκε τη θέση των αιτητών ότι «το υφιστάµενο στην Ελλάδα νοµοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο καθώς και η πολιτική του ΥΕΝ περιόρισαν 

αποφασιστικά την αυτονοµία των ναυτιλιακών εταιριών, ειδικότερα δε όσον 

αφορά τη διαµόρφωση των ναύλων που έχουν εφαρµογή τόσο στις εσωτερικές 

.γραµµές όσο και στο διεθνές τµήµα των γραµµών Ελλάδα-Ιταλία. Συνεπώς, οι 

ναυτιλιακές εταιρίες αναγκάζονταν να πραγµατοποιούν επαφές, συνεννοήσεις και 

διαβουλεύσεις µεταξύ τους σχετικά µε τις βασικές παραµέτρους της 

επιχειρηµατικής τους πολιτικής, όπως είναι οι τιµές.»
9
 



Η Επιτροπή διαφωνεί µε τη θέση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ ότι η απόφαση του 

∆ικαστηρίου στην προσφυγή της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας
10

 κατά της απόφασης αρ. 

82/861 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την British Telecommunications
11

 δεν 

είναι βοηθητική. Η Ιταλική ∆ηµοκρατία µε την προσφυγή της υποστήριξε ότι το 

άρθρο 86 (νυν άρθρο 102 της ΣΛΕΕ) εφαρµόζεται αποκλειστικά επί 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που ασκείται µε τους τύπους του ιδιωτικού 

δικαίου και όχι επί της κανονιστικής δραστηριότητας που ασκείται, βάσει νόµου, 

από δηµόσια υπηρεσία. Το Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο παρενέβη στην όλη 

διαδικασία, υποστήριξε ότι: «η βρετανική νοµοθεσία παραχώρησε στην ΒΤ την 

εξουσία να χρησιµοποιεί τον κανονιστικό τύπο αποκλειστικά και µόνο για να 

καθορίζει τις τιµές και τους όρους παροχής των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. 

Εποµένως, οι εν λόγω κανόνες εκπληρώνουν την ίδια αποστολή µε τις 

συµβατικές ρήτρες και έχουν θεσπιστεί ελεύθερα από τον ΒΤ δυνάµει της 

αυτοτελούς εξουσίας της χωρίς καµία παρέµβαση των βρετανικών αρχών.» 

Το ∆ΕΕ απέρριψε το επιχείρηµα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας και υιοθέτησε το 

επιχείρηµα του Ηνωµένου Βασιλείου, καταλήγοντας «η εξουσία που 

παραχωρήθηκε στην ΒΤ για τη θέσπιση των εν λόγω κανόνων περιοριζόταν 

αυστηρά µόνο στις διατάξεις που αφορούσαν τον καθορισµό της τιµής, τις 

διαδικασίες και όρους παροχής των υπηρεσιών στους χρήστες», ενώ ο βρετανός 

νοµοθέτης «µε κανένα τρόπο δεν προκαθόρισε το περιεχόµενο των εν λόγω 

κανόνων το οποίο καθόριζε ελεύθερα ΒΤ.». Ως εκ τούτου, οι εν λόγω κανόνες 

θεωρήθηκαν ότι αποτελούσαν αναπόσπαστο τµήµα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της ΒΤ και συνεπώς µπορούσε να εκτιµηθεί κατά πόσο 

παραβίαζαν το άρθρο 86 (νυν άρθρο 102 της ΣΛΕΕ).
12

 Εξάλλου, όπως έχει 

σηµειωθεί από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίµαχη απόφασή της για την 

British Telecommunications: «Οι περιορισµοί που επιβάλλονται από επιχείρηση 

σε δεσπόζουσα θέση, ακόµα και βάση αρµοδιότητας που της έχει παραχωρήσει 

κάποια αρχή, δύνανται να συνιστούν καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας 

θέσης».
13

 



  

Σε σχέση µε τα πιο πάνω, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι, σύµφωνα µε τα όσα 

ανέφερε η ΑΤΗΚ σε επιστολή της προς την Επιτροπή µε ηµεροµηνία 10 Μαΐου 

2005, στα πλαίσια της προκαταρτικής δέουσας έρευνας της καταγγελίας, οι 

ρυθµίσεις /αποφάσεις που αφορούσαν την υπηρεσία CIL δεν προϋπόθεταν 

έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά µόνο από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ΑΤΗΚ. Συνεπώς, οι όροι και τα τέλη παροχής υπηρεσίας δεν της 

επιβάλλονταν, αλλά αποφασίζονταν από την ίδια. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η 

δήλωση του δικηγόρου της ΑΤΗΚ στα πλαίσια της ακροαµατικής διαδικασίας 

ηµεροµηνίας 15/2/2013 ότι: «Οι Κ∆Π δεν είναι της ΑΤΗΚ. Η ΑΤΗΚ τις 

προτείνει και τις εγκρίνει το Υπουργικό Συµβούλιο», βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση 

µε τα όσα πιο πάνω δήλωνε η ΑΤΗΚ. Εξάλλου και στις Κ∆Π δεν γίνεται 

οποιαδήποτε αναφορά στο Υπουργικό Συµβούλιο της ∆ηµοκρατίας, αλλά 

αντιθέτως στις ανακοινώσεις και στις Κ∆Π της ΑΤΗΚ αναφέρεται: «Η Αρχή 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ανακοινώνει τα ακόλουθα:[...]» 

Κατά συνέπεια και µε βάση την πιο πάνω απόφαση, η Επιτροπή οµόφωνα κρίνει 

ότι έχει την αρµοδιότητα να εξετάσει τις κατ' ισχυρισµό παραβάσεις. 

  

7 Υπόθεση Τ-228/97 Irish Sugar plc κατά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών-

Κοινοτήτων, ECR 199, σελ II-2969. 

8. Βλέπε απόφαση Τ-66/99 Minoa Lines SA κατά της Επιτροπής (Greek Ferries) 

[2003] Συλλογή της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου, 11-5515, παρ. 179. 

9. Ibid, par. 180. 

10. Υπόθεση C-41/3, Ιταλική ∆ηµοκρατία κατά της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 20/3/1985 Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1985,,σελ 873. 

11. Βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή 82/861 ΕΟΚ: Απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής της 10 ∆εκεµβρίου 1982 (IV.29.877 British Telecommunications), 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. αριθµ. L360 της 21/12/1982, σελ 36. 



12. ∆ΕΚ, Υπόθεση 41/83, Ιταλική ∆ηµοκρατία κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 20.03.1985, παράγραφος 19 και 20. ». 

  

Αξιολογώντας το ανωτέρω απόσπασµα της προσβαλλόµενης απόφασης, καταλήγω 

ότι η καθ' ης η αίτηση έδρασε εντός των δυνάµει των προνοιών του Ν.13(Ι)/2008 

αρµοδιοτήτων της και δεν υπεισήλθε στην εξέταση του κύρους της επίδικης Κ.∆.Π. 

59/03.  Αποδέχοµαι δε ως εύλογη τη διευκρίνιση της ευπαίδευτης δικηγόρου των καθ' 

ων η αίτηση, κατά την ακρόαση της παρούσας προσφυγής, ότι κατά την επίδικη 

περίοδο η αιτήτρια δρούσε ταυτόχρονα και ως ρυθµιστής και ως επιχείρηση και η 

παραποµπή από την καθ' ης η αίτηση στην απόφαση του ∆ΕΕ British 

Telecommunications δεν αποσκοπούσε στη θεµελίωση ευρήµατος ότι η Επιτροπή 

έχει εξουσία να ελέγξει τις αρµοδιότητες της αιτήτριας ως ρυθµιστή, αλλά ακριβώς 

στην τεκµηρίωση της κατάληξης ότι η αιτήτρια δρούσε ως επιχείρηση.  

  

Επαναλαµβάνοντας ότι µε την προσβαλλόµενη απόφαση η καθ' ης η αίτηση δεν 

επέβαλε στην αιτήτρια οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιµο για τη διαπιστωθείσα 

παράβαση και σε συµφωνία µε τη θέση της ευπαίδευτης δικηγόρου της καθ' ης η 

αίτηση ότι, όχι µόνο η προσφυγή, αλλά και οι λόγοι ακυρότητας πρέπει να 

προβάλλονται µετ' εννόµου συµφέροντος για να είναι παραδεκτοί (Αναστασίου ν 

ΚΟΤ (1996) 4∆ ΑΑ∆ 2440, Αναστασίου ν. ∆ήµου Παραλιµνίου (2000) 3 ΑΑ∆ 339), 

καταλήγω ότι και ο ισχυρισµός περί παραβίασης του άρθρου 41 του Ν.13(Ι)/08 θα 

πρέπει να απορριφθεί, δοθέντος ότι η εν λόγω νοµοθετική πρόνοια και ο χρονικός 

περιορισµός τον οποίο αυτή θεσπίζει, αφορά στην εξουσία της Επιτροπής για επιβολή 

διοικητικών προστίµων.  Ούτε διαπιστώνω εν προκειµένω οποιαδήποτε παράβαση 

των µεταβατικών προνοιών του άρθρου 53 του Ν.13(Ι)/08, ως ίσχυαν κατά τον 

ουσιώδη για την παρούσα προσφυγή χρόνο και δυνάµει των οποίων ορθώς, θεωρώ, η 

καθ' ης η αίτηση, κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, εφάρµοσε τις διατάξεις του 

Ν.13(Ι)/08.  



Αναφορικώς µε την ουσία της υπόθεσης και το εύρηµα της καθ' ης η αίτηση ότι η 

αιτήτρια έχει παραβιάσει το άρθρο 6(1)(α) του Ν.13(Ι)/2008 ως αποτέλεσµα των 

τιµών αγοράς που επέβαλε το 2003 για τις υπηρεσίες ∆ιεθνών Ιδιωτικών 

Μισθωµένων Συνδέσεων, διαπιστώνεται, εν πρώτοις, ότι η ανάλυση στην οποία η 

καθ' ης η αίτηση έχει προβεί για να καταλήξει είναι εκτενέστατη και αφορά σε 

κατεξοχήν τεχνικά θέµατα, για τα οποία η εξουσία του ∆ικαστηρίου να επέµβει είναι 

περιορισµένη, δοθέντος ότι σύµφωνα µε βασική αρχή του διοικητικού δικαίου, την 

οποία η νοµολογία παγίως ακολουθεί, η κρίση της διοίκησης επί τεχνικών θεµάτων τα 

οποία προϋποθέτουν τεχνικές και εξειδικευµένες γνώσεις είναι γενικά ανέλεγκτη.  Το 

∆ικαστήριο οφείλει να επέµβει µόνο εάν διαπιστώσει πλάνη περί το νόµο ή τα 

πράγµατα ή υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της καθ' ης η αίτηση, η 

οποία έχει το καθήκον για την τελική εκτίµηση των γεγονότων και τη λήψη 

απόφασης, επιλέγοντας το ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος για τη διεξαγωγή 

της έρευνας σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, µε το κριτήριο για την πληρότητα της 

έρευνας να έγκειται στη συλλογή και διερεύνηση των ουσιωδών στοιχείων, τα οποία 

παρέχουν βάση για ασφαλή συµπεράσµατα (FIRST ELEMENTS 

EUROCONSULTANTS LTD ν ∆ηµοκρατίας, Αναθεωρητική Έφεση υπ' αρ. 

34/2012, ηµερ. 15.12.2017).  

  

Τούτων λεχθέντων, από τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί ενώπιόν µου, καταλήγω ότι 

δεν έχει στοιχειοθετηθεί εν προκειµένω οποιοσδήποτε λόγος που να δικαιολογεί την 

παρέµβαση του ∆ικαστηρίου στην κρίση της καθ' ης η αίτηση.  Ειδικότερα, 

διαπιστώνω ότι η προσβαλλόµενη απόφαση είναι πλήρως εµπεριστατωµένη, 

επιτρέπουσα έτσι τον δικαστικό έλεγχο, αφού σε αυτήν η καθ' ης η αίτηση 

καταγράφει τις εκατέρωθεν θέσεις και επιχειρήµατα, ακολούθως περιγράφει τα 

πραγµατικά περιστατικά της εξεταζόµενης καταγγελίας, επεξηγώντας - για ότι εδώ 

ενδιαφέρει - σε τι ακριβώς συνίστανται οι ∆ιεθνείς Ιδιωτικές Μισθωµένες Συνδέσεις, 

παραθέτει µε λεπτοµέρεια το σχετικό νοµικό πλαίσιο και τη συµφωνία της αιτήτριας 

µε την CALLSAT, καθορίζει τις έννοιες «επιχείρηση», «σχετική αγορά προϊόντος» και 



«δεσπόζουσα θέση» - έννοιες κατεξοχήν τεχνικές στα πλαίσια του δικαίου του 

ανταγωνισµού - και καταλήγει στη νοµική εκτίµηση της συµπεριφορά της αιτήτριας 

για κάθε µία εκ των αποδιδοµένων σε αυτήν εκ πρώτης όψεως παραβάσεων.  

Απορρίπτει δε το σύνολο αυτών, πλην των σχετικών µε τις υπό αναφορά υπηρεσίες 

και καταλήγει στη διαπίστωση της επίδικης παράβασης αφού, ως λεπτοµερώς 

καταγράφεται στην απόφαση, λαµβάνει υπόψη τις θέσεις της ίδιας της αιτήτριας σε 

σχέση, µεταξύ άλλων, µε τη µέθοδο που εφάρµοσε για την τιµολογιακή της πολιτική 

(µέθοδος της βέλτιστης πρακτικής - "benchmarking"), την ελευθεροποίηση της 

αγοράς των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, την υιοθέτηση και χονδρικών τελών για 

αδειούχους παρόχους υπηρεσιών, τα οποία ήταν µειωµένα σε σχέση µε τα λιανικά 

τέλη και τον καθορισµό της δίκαιης τιµής.  Ακολούθως, η καθ' ης η αίτηση 

αξιολόγησε τα σχόλια της καταγγέλλουσας εταιρείας και εστίασε την προσοχή της 

στις πρόνοιες του άρθρου 6 του Ν.13(Ι)/2008.  Καθοδηγούµενη δε από σχετικές 

αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ΕΕ αναφορικώς µε το πότε 

υφίστανται υπερβολικές τιµές και τις µεθόδους για την εξαγωγή τέτοιου 

συµπεράσµατος και αξιολογώντας τα συγκριτικά στοιχεία τα οποία η αιτήτρια είχε 

προσκοµίσει, παραθέτοντας και τον σχετικό πίνακα («Πίνακας 5: Σύγκριση Τιµών 

ΑΤΗΚ και ΟΤΕ), καταλήγει στα ακόλουθα[4] (η υπογράµµιση και ο τονισµός είναι 

του κειµένου): 

  

«Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, την περίοδο 2000-2002 υπήρχε µεγάλη απόκλιση 

στις τιµές ∆ΙΜΣ για τις εν λόγω χωρητικότητες µεταξύ του OTE και της ΑΤΗΚ, µε 

την ΑΤΗΚ να είναι κατά πολύ φθηνότερη από τον OTE. Πέραν όµως τούτου, 

διαφαίνεται ότι το 2003 τα τέλη της ΑΤΗΚ για τις χωρητικότητες 34 και 45 Mbps 

αυξήθηκαν κατά πολύ, καθιστώντας την ακριβότερη από τον OTE. Αξιοσηµείωτο 

είναι και το γεγονός ότι το δεύτερο τρίµηνο του 2003, ενώ οι τιµές του OTE 

σηµείωσαν αισθητή µείωση, οι τιµές της ΑΤΗΚ παρέµειναν σε υψηλά επίπεδα. 

Συγκεκριµένα, οι τιµές της ΑΤΗΚ για το πρώτο τετράµηνο του 2003 για 

χωρητικότητα µε ρυθµό 34Mbps ήταν κατά 9.17% υψηλότερες από τιµές του 



OTE, ενώ οι τιµές για χωρητικότητα µε ρυθµό 45Mbps ήταν κατά 3.93% 

υψηλότερες από τιµές του OTE. Σε ότι αφορά το δεύτερο τετράµηνο του 2003, οι 

τιµές της ΑΤΗΚ για χωρητικότητα µε ρυθµό 34Mbps ήταν κατά 66.32% 

υψηλότερες από τιµές του OTE, ενώ οι τιµές για χωρητικότητα µε ρυθµό 45Mbps 

ήταν κατά 46.36% υψηλότερες από τιµές του OTE. 

Η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί τη θέση της ΑΤΗΚ ότι η ύπαρξη της 

διαφοράς σε αυτό το κοµβικό σηµείο, ήτοι της φιλευθεροποίησης της αγοράς των 

τηλεπικοινωνιών, οφειλόταν στο γεγονός ότι ο ΟΤΕ προσπάθησε να προσεγγίσει 

τις προηγούµενες τιµές, καθότι η ΑΤΗΚ δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τα 

επιχειρηµατικά πλάνα του ΟΤΕ και, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε προσκοµίσει 

στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτή ήταν η θέση ή/και πρόθεση του ΟΤΕ. 

Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ στις γραπτές του 

θέσεις ηµεροµηνίας 7 Ιουνίου 2003 µε βάση τη µέθοδο του Benchmarking η 

λιανική τιµή χωρητικότητας δεν µπορεί να είναι πολύ χαµηλότερη από αυτή που 

χρεώνει ο αντίστοιχος οργανισµός για τη µισή απόσταση και περαιτέρω δεν 

µπορεί να είναι πολύ υψηλότερη. 

  

Πέραν όµως των πιο πάνω, από τη σύγκριση των χρεώσεων των χωρητικοτήτων 

µεγέθους 34Mbps ως ίσχυαν µε την Κ∆Π 401/2000, και ακολούθως ως ίσχυαν µε 

την Κ∆Π 59/03, διαπιστώνεται συνολική αύξηση της τιµής ύψους 97%. Η 

Επιτροπή, έχοντας υπόψη τις οικονοµίες κλίµακας και τη συνεχή αύξηση της 

χρήσης διεθνούς χωρητικότητας, λόγω της αυξανόµενης χρήσης του διαδικτύου 

από τους Κύπριους καταναλωτές θεωρεί ότι δεν είναι εύλογο να υπήρξε αύξηση 

της τιµής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αύξηση της χρήσης διεθνούς χωρητικότητας 

λογικά έπρεπε να οδηγήσει σε µείωση των τιµών. 

Η Επιτροπή κρίνει ότι αυτές οι αποκλίσεις καταδεικνύουν ότι ο καθορισµός των 

τιµών από την ΑΤΗΚ δεν βασίστηκε στη µέθοδο του Benchmarking ως ίδια 

υποστήριξε. Η Επιτροπή επίσης παρατηρεί ότι από τις συγκρίσεις που έχουν 

προσκοµιστεί από την ΑΤΗΚ ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις µεγάλες χωρητικότητες 



δεν καταδεικνύεται ότι είχαν αποφευχθεί τα µεγάλα ανισοζύγια µεταξύ των 

χρεώσεων της ΑΤΗΚ και των χρεώσεων αντίστοιχων παροχέων, ως η ίδια 

υποστήριξε ότι ήταν η προσπάθεια της. 

  

Σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις για τα 2Mbps, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι ο ΕΡΗΕΤ 

µε το ∆ιάταγµα ∆.Ε. 8/2003 [το περί Καθορισµού Οργανισµών µε Σηµαντική Ισχύ 

στην Αγορά ∆ιεθνών Μισθωµένων Γραµµών σε µορφή ηµικυκλωµάτων προς τους 

προορισµούς Ελλάδας και Ισραήλ], το οποίο δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 10 Νοεµβρίου 2003, καθόρισε την ΑΤΗΚ ως 

οργανισµό µε Σηµαντική Ισχύ στην Αγορά αυτή. Στη συνέχεια ο ΕΡΗΕΤ
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, αφού 

µελέτησε τα στοιχεία που προσκόµισαν τα ενδιαφερόµενο µέρη µέσα στα πλαίσια 

σχετικής ∆ηµόσιας Ακρόασης που διενεργήθηκε τη 18/11/2003, και µε σκοπό να 

οδηγηθεί σε ασφαλές ανώτατο όριο, βασίστηκε στην ανάλυση των στοιχείων 

κόστους που συνθέτουν το τέλος διεθνών φωνητικών κλήσεων προς τους υπό 

ρύθµιση προορισµούς. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιήθηκαν στον ΕΡΗΕΤ από την 

ΑΤΗΚ στα πλαίσια κοστολογικού ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

περίοδο 8- 19/9/2003. Στη µέθοδο υπολογισµού των τελών ο ΕΡΗΕΤ έλαβε 

υπόψη τη χρέωση για το διεθνές δίκτυο της ΑΤΗΚ για το έτος 2002, το συνολικό 

αριθµό εξερχόµενων λεπτών διεθνούς τηλεφωνίας προς τους υπό ρύθµιση 

προορισµούς για το 2002, καθώς και τον αριθµό των συνδέσεων (ηµικυκλώµατα) 

2Mbps προς κάθε ρυθµιζόµενο προορισµό. Ο ΕΡΗΕΤ µε το ∆ιάταγµα του µε αρ. 

9/2003 είχε καθορίσει το ανώτατο τέλος παροχής διεθνών µισθωµένων γραµµών 

προς Ελλάδα και Ισραήλ στα ΛΚ 3,302. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το τέλος που καθορίστηκε από τον ΕΡΗΕΤ στη βάση 

στοιχείων του 2002 έχει αισθητή διαφορά µε τις χρεώσεις που καθόριζε κατά 

καιρούς η ΑΤΗΚ. Συγκεκριµένα, η ΑΤΗΚ το 2000, είχε καθορίσει το µηνιαίο 

τέλος της CBL για 2Mbps για τη ζώνη 1 (κάλυπτε Ελλάδα και Ισραήλ) σε 

ΛΚ6,610 και ακολούθως, το 2003 µε την Κ∆Π 59/2003 σε ΛΚ6,ΟΟΟ. 



Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι χρεώσεις που επέβαλε ο ΕΡΗΕΤ µε το υπό αναφορά 

∆ιάταγµα του αποτελεί ένα θεµιτό µέτρο σύγκρισης, αφού όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο δικηγόρος της ΑΤΗΚ στις θέσεις του ηµεροµηνίας 7 Ιουνίου 2003 η 

αρχή του benchmarking υιοθετήθηκε ορθά από τον ΕΡΗΕΤ στο υπό αναφορά 

∆ιάταγµα. 

  

Η Επιτροπή συνακόλουθα κρίνει ότι αυτή η διαφορά της τάξης του 45% δεικνύει 

ότι οι χρεώσεις της ΑΤΗΚ το 2003 για την υπηρεσία CytaBusiness.Link δεν 

αποτελούσαν δίκαια τιµή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι χρεώσεις τόσο σε ό,τι αφορά 

τις ∆ΙΜΣ σε µορφή κυκλωµάτων ρυθµού 2Mbps, καθώς και ρυθµού 34Mbps και 

45Mbps, ήταν µη εύλογη τιµή αγοράς καθότι µε βάση τα όσα έχουν αναλυθεί πιο 

πάνω ήταν υπερβολικές και συνεπώς κρίνονται αθέµιτες. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο έγγραφο µε αριθµό αναφοράς 

ICS22/G- LCT-99-99/IN191-02 και ηµεροµηνίας 27 ∆εκεµβρίου 2002
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 της 

ΑΤΗΚ καταγράφεται ότι, ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης της πολιτικής 

χρεώσεων της ΑΤΗΚ για τις ∆ΙΜΣ, οι συνολικές µηνιαίες χρεώσεις (χονδρικών) 

προς την CALLSAT, βάσει προτεινόµενων τελών µε δέσµευση 2 ετών, από 

36,182ΛΚ θα γίνουν 71,685ΛΚ. Αυτό συνεπάγεται µε αύξηση της τάξης του 98%. 

  

Επίσης, η Επιτροπή σηµειώνει ότι, σύµφωνα µε τα όσα καταγράφονται στο υπό 

αναφορά έγγραφο της ΑΤΗΚ, για τις συνδέσεις CIL µεγέθους 16Mbps, για τις 

οποίες η CALLSAT είχε δύο ξεχωριστά συµβόλαια τα οποία έληγαν 12/9/2003, η 

αύξηση που θα επερχόταν σε περίπτωση ύπαρξης διετούς δέσµευσης και 

νοουµένου ότι εξασφάλιζε αδειοδότηση από τον ΕΡΗΕΤ, ήταν της τάξης του 

175%. 

  

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή τονίζει ότι η περίοδος που επιλέχθηκε από την ΑΤΗΚ 

για την αύξηση των τιµών ήταν κοµβική, µιας και αλλαγή στις χρεώσεις τέθηκε σε 

ισχύ στις 24/1/2003, µόλις δηλαδή ελευθεροποιήθηκε η αγορά και η CALLSAT 



µπορούσε µέσω του ΕΡΗΕΤ να αποκτήσει τις απαιτούµενες από το Νόµο άδειες 

για τη δραστηριοποίηση της στην αγορά. 

  

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη το κοµβικό σηµείο αύξησης των τιµών, καθώς και το 

γεγονός ότι η ΑΤΗΚ δεν αιτιολόγησε επαρκώς και µε αντικειµενικότητα τους 

λόγους και τον τρόπο υπολογισµού των χρεώσεων, σε συνάρτηση µε το γεγονός 

ότι ο ΕΡΗΕΤ εφάρµοσε σαφώς χαµηλότερες χρεώσεις για τις ίδιες υπηρεσίες, 

κρίνει ότι οι πράξεις της ΑΤΗΚ παραβίαζαν τους κανόνες ανταγωνισµού. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον της στοιχείων καταλήγει 

ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόµου από µέρους της 

ΑΤΗΚ, ως αποτέλεσµα των τιµών αγοράς των υπηρεσιών ∆ιεθνών Ιδιωτικών 

Μισθωµένων Συνδέσεων, και συγκεκριµένα της υπηρεσίας CytaBusiness.Link, 

που επέβαλε το 2003. 

  

54. Το περί Καθορισµού Ανώτατου Τέλους Μίσθωσης ∆ιεθνών Μισθωµένων 

Γραµµών (ενσύρµατων) σε µορφή ηµικυλωµάτων ρυθµού 2Μbps προς Ελλάδα 

και Ισραήλ, ∆ιάταγµα 9/2003. 

55. Βλέπε υποσηµείωση 36.   ». 

  

Με βάση τα ανωτέρω καταλήγω ότι η προσβαλλόµενη απόφαση είναι δεόντως 

αιτιολογηµένη, προκύπτει δε ότι η καθ' ης η αίτηση έχει προβεί σε ενδελεχή έρευνα 

πριν να καταλήξει, ουδεµία δε πλάνη διαπιστώνω να έχει εν προκειµένω 

εµφιλοχωρήσει και ως εκ τούτου οι περί του αντιθέτου ισχυρισµοί της αιτήτριας 

απορρίπτονται.  Σε σχέση δε µε τον ισχυρισµό ότι η καθ' ης η αίτηση έλαβε υπόψη 

µεταγενέστερα του ουσιώδους χρόνου γεγονότα, αποδέχοµαι την επεξήγηση την οποία 

η καθ' ης η αίτηση έχει παραθέσει - ανωτέρω - για τους λόγους για τους οποίους 



έκρινε ότι οι χρεώσεις που επέβαλε ο ΕΡΗΕΤ µε το υπό αναφορά ∆ιάταγµά του, 

αποτελούν ένα θεµιτό µέτρο σύγκρισης για την αξιολόγηση από την καθ' ης η αίτηση 

ενός, εν πάση περιπτώσει, τεχνικής φύσεως ζητήµατος, ήτοι του κατά πόσον οι 

επίδικες τιµές µπορούσαν να ενταχθούν στην έννοια «δίκαιη τιµή».   

  

∆οθέντος, τέλος, ότι όλες οι προηγούµενες αποφάσεις της καθ' ης η αίτηση είχαν 

ανακληθεί και αποφασίστηκε η εξ υπαρχής εξέταση της υπόθεσης η οποία οδήγησε 

στον καταρτισµό Έκθεσης Αιτιάσεων στη βάση σχετικού σηµειώµατος, το οποίο 

ετοιµάστηκε από την Υπηρεσία κατόπιν εξ υπαρχής έρευνας της υπόθεσης, 

απορρίπτω και τον ισχυρισµό περί αντινοµίας, ως ο ευπαίδευτος δικηγόρος της 

αιτήτριας χαρακτηρίζει τις διαφορές στην Έκθεση Αιτιάσεων που οδήγησε στην 

προσβαλλόµενη απόφαση µε την προηγούµενη Έκθεση Αιτιάσεων, οι οποίες εν πάση 

περιπτώσει δεν έχει υποδειχθεί πώς ακριβώς επηρέασαν το δικαίωµα υπεράσπισης της 

αιτήτριας κατά την ενώπιον της καθ' ης η αίτηση διαδικασία.  

 Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η προσφυγή απορρίπτεται και η 

προσβαλλόµενη απόφαση επικυρώνεται συµφώνως του Άρθρου 146.4(α) του 

Συντάγµατος. 

 Υπέρ της καθ' ης η αίτηση και εναντίον των αιτητών επιδικάζονται έξοδα 

€1.500, πλέον Φ.Π.Α., εάν υπάρχει.  

  

Α. ΖΕΡΒΟΥ, ∆.∆.∆. 

  

  

 

 



 

[1] Έχει εφεσιβληθεί με την Α.Ε. 129/2015, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί.  

[2] Βλ. σελ. 16 επ. της προσβαλλόμενης απόφασης.  

[3] Έχει εφεσιβληθεί με την Ε.Δ.Δ. 60/2016, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί.  

 [4] Σελ. 93 επ. της απόφασης.  

 


