ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ
ΔΦΔΔΙ ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ ΑΡ. 2/2016 &
7/2016
(Τπ. Αξ.
5651/2013)
3 Μαξηίνπ, 2017
[ΝΙΚΟΛΑΣΟ, Π., ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ,
ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ, ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ, ΛΙΑΣΟ, ΣΑΜΑΣΙΟΤ,
ΓΙΑΔΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ, ΦΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ, ΓΓ.]
Δ.Γ.Γ. Αξ. 2/2016
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ,
Δθεζείνληεο/Καζ’σλ ε αίηεζε,
ΚΑΙ
ΑΡΥΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΤΠΡΟΤ,
Δθεζίβιεηε/Αηηήηξηα,
Δ.Γ.Γ. Αξ. 7/2016
PRIMETEL PLC
Δθεζείνληεο/E/M,
ΚΑΙ
ΑΡΥΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΤΠΡΟΤ,
Δθεζίβιεηε/Αηηήηξηα,
ΚΑΙ
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1) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ,
2) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΔΧ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ,
Καζ’σλ ε αίηεζε.
____________________
Δ.Γ.Γ. Αξ. 2/2016.
Γ. Καιιή (θα) θαη Κ. Κιεάλζνπο (θα), Γηθεγφξνη ηεο Γεκνθξαηίαο,
εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, γηα ηνπο Δθεζείνληεο ζηελ Α.Δ.
2/2016.
Κ. Φαηδετσάλλνπ, γηα ηελ Δθεζίβιεηε.
Μηρ. Κπξηαθίδεο κε Κ. Φαηδεαλαζηάζε (θα) γηα Φ. Κπξηαθίδεο
ΓΔΠΔ, γηα ην Δλδηαθεξφκελν Μέξνο.
Δ.Γ.Γ. Αξ. 7/2016.
Μηρ. Κπξηαθίδεο κε Κ. Φαηδεαλαζηάζε (θα) γηα Φ. Κπξηαθίδεο
ΓΔΠΔ, γηα ηνπο Δθεζείνληεο.
Κ. Φαηδετσάλλνπ, γηα ηελ Δθεζίβιεηε.
Γ. Καιιή (θα) θαη Κ. Κιεάλζνπο (θα), Γηθεγφξνη ηεο Γεκνθξαηίαο,
εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα, γηα ηνπο Καζ΄ σλ ε αίηεζε.
------------------------------ΝΙΚΟΛΑΣΟ, Π.: Η απόθαζε δελ είλαη νκόθσλε. Σελ
απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο, ε νπνία εηνηκάζηεθε ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Μηραειίδνπ, Γ., ζα δώζεη ν
ππνθαηλόκελνο θαη κε απηή ζπκθσλνύλ θαη νη Γηθαζηέο
Παλαγή, Υξηζηνδνύινπ, Γηαζεκή, Οηθνλόκνπ θαη ΦαξάΜηιηηάδνπ.
Σελ απόθαζε ηεο κεηνςεθίαο ζα δώζεη ν Ναζαλαήι, Γ., θαη
κε απηή ζπκθσλνύλ νη Γηθαζηέο Παξπαξίλνο, Ληάηζνο θαη
ηακαηίνπ.
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ΑΠΟΦΑΗ

ΝΙΚΟΛΑΣΟ, Π.:

Δλψπηνλ ηνπ πξσηφδηθνπ (Γηνηθεηηθνχ)

Γηθαζηεξίνπ, νη εθεζίβιεηνη θαηαρψξεζαλ αίηεζε αθχξσζεο ηεο
απφθαζεο ησλ εθεζεηφλησλ ζηελ Έθεζε αξ. 2/2016 (ζηε ζπλέρεηα
ε ΔΠΑ), εκεξ. 13.6.2013, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθεζείνληεο
απνθάζηζαλ ηελ έθδνζε πξνζσξηλψλ κέηξσλ, κεηά απφ ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο (ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ε
Primetel).

H Primetel είλαη εθεζείνπζα ζηελ Έθεζε αξ. 7/2016.

ην ηειηθφ ζηάδην ηεο πξσηφδηθεο δηαδηθαζίαο, θαη ελψ νη γξαπηέο
αγνξεχζεηο είραλ νινθιεξσζεί, νη εππαίδεπηνη δηθεγφξνη ησλ
εθεζηβιήησλ (αηηεηψλ ζηελ πξσηφδηθε δηαδηθαζία) ήγεηξαλ, γηα
πξψηε θνξά, ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πξνβιεζέληεο
ιφγνπο αθχξσζεο, ζέκα παξάλνκεο «ζπγθξφηεζεο/ζχλζεζεο»,
αδηαθξίησο, φπσο εηέζε, ηεο ΔΠΑ, ιφγσ ηνπ δηνξηζκνχ θαη
ζπκκεηνρήο ζ΄απηή, σο κέινπο, ηνπ θ. Υξ. Σζίγγε, ν νπνίνο ήηαλ
ηαπηφρξνλα θαη κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ
Κφκκαηνο (ζην εμήο ην ΓΗΚΟ).

Η εηζήγεζε ησλ εθεζηβιήησλ

ήηαλ φηη, ιφγσ ηεο θνκκαηηθήο απηήο ηδηφηεηαο ηνπ θ. Σζίγθε,
παξαβηαδφηαλ ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ.
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Ηγέξζε πξνδηθαζηηθή έλζηαζε απφ ηελ άιιε πιεπξά φηη, ην
πξναλαθεξφκελν ζέκα δελ αθνξνχζε παξάλνκε ζπγθξφηεζε ηεο
ΔΠΑ, αιιά ζα κπνξνχζε λα ηεζεί κφλν ζηα πιαίζηα ηζρπξηζκνχ
πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο. πλεπψο, δελ ζα
κπνξνχζε λα εμεηαζηεί, εθφζνλ δελ πεξηιακβαλφηαλ ζηνπο
ιφγνπο αθχξσζεο.

Σν πξσηφδηθν δηθαζηήξην, φκσο, ζεψξεζε φηη, ην εγεξζέλ δήηεκα
αθνξνχζε ηελ θαθή ζπγθξφηεζε ηεο ΔΠΑ, θαη σο ηέηνην ζα
κπνξνχζε λα εμεηαζηεί, αθφκα θαη απηεπαγγέιησο, σο ζέκα
δεκνζίαο ηάμεσο.

Αθνχ, δε, εμέηαζε ην ζέκα, θαη αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο ππνζέζεηο
Ραδηοθωληθό Ίδρσκα Κύπροσ θ.α. λ. Καραγηώργε θ.α. (1991)
3 ΑΑΓ, 159 θαη Πρόεδρος ηες Γεκοθραηίας λ. Βοσιής ηωλ
Αληηπροζώπωλ (2011) 3 ΑΑΓ, 777, ε εππαίδεπηε πξσηφδηθε
Γηθαζηήο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν πξνβιεζείο ιφγνο
αθπξφηεηνο ζα έπξεπε λα επηηχρεη.

Βάζηζε ην ζθεπηηθφ ηεο ζηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη
ζηε λνκνινγηαθά ζεκειησκέλε αξρή ηεο απαγφξεπζεο ηεο
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αλάκεημεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
θξάηνπο,

παξαπέκπνληαο,

κεηαμχ

άιισλ,

ζην

αθφινπζν

απφζπαζκα απφ ηελ ππφζεζε Πρόεδρος ηες Γεκοθραηίας
(αλσηέξσ):

«Υπάξρεη ζπληαγκαηηθή, δειαδή, επηηαγή αλαγλσξηζκέλε από
ηε λνκνινγία, γηα ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ καθξηά από ηελ πνιηηηθή επηξξνή. Σηε
βάζε απηή, απαγνξεύεηαη ε αλάκεημε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο
ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο»
Καη΄εθαξκνγή, φπσο ζεψξεζε ην πξσηφδηθν δηθαζηήξην, ηεο
ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ, επηβαιιφηαλ
απζηεξή απαγφξεπζε ηεο αλάκημεο ηεο Πνιηηηθήο Δμνπζίαο ζηε
δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, αλάκημε πνπ, θαηά ηελ θξίζε
ηνπ,

δελ εμαζθάιηδε ηελ αληηθεηκεληθή ακεξνιεςία ηεο Αξρήο

«καθξηά από θάζε άιινπ είδνπο επηξξνή».

΄απηά ηα πιαίζηα,

αλαθέξζεθε ζηε κεγάιε εμνπζία ηεο ΔΠΑ θαη ζηηο νησλεί
δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη, ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν λφκν.
Δπνκέλσο,

έθξηλε

φηη,

ζα

πξέπεη

λα

είλαη

παληειψο

απνκαθξπζκέλν ην φπνην ελδερφκελν επεξεαζκνχ κέινπο ηεο,
θαηαιήγνληαο σο εμήο:

«Ωο δήηεκα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ν

ξόινο ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ ζα πξέπεη λα
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δηαθπιαρηεί θαη λα αθεζεί λα εθηειέζεη ην ζνβαξό ηεο έξγν
αλεπεξέαζηε θαη καθξηά από πνιηηηθά θόκκαηα θαη παξεκβάζεηο».

Αθνινπζψληαο, δε, ηελ παξαπάλσ ζπιινγηζηηθή, έθξηλε φηη,
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη νη πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 9(3) ηνπ πεξί
ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ (Ν. 13(Ι)/08, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε)1, ζεσξψληαο φηη νη πξφλνηεο απηέο δελ αθνξνχλ
κφλν ηελ αλά πεξίπησζε εμαίξεζε, εθεί φπνπ εκθαλίδεηαη
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, «αιιά αθνξά επίζεο θαη ηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ – δειαδή πξηλ ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ – ύπαξμε
ζπκθέξνληνο πνπ δπλαηό λα επεξεάζεη ηελ θξίζε ηνπο».

Η πξσηφδηθε απφθαζε πξνζβιήζεθε σο εζθαικέλε κε ηηο δχν
ππφ εμέηαζε εθέζεηο.
πξνζνκνηάδνπλ.

Οη ιφγνη έθεζεο, θαη ζηηο δχν εθέζεηο,

Δηζεγνχληαη νη εθεζείνληεο φηη, ην πξσηφδηθν

Γηθαζηήξην εζθαικέλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκκεηνρή
ηνπ θ. Σζίγθε ζηελ ΔΠΑ, ελψ ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη κέινο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΗΚΟ, ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο
δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Δηζεγνχληαη, επίζεο, φηη, δελ εγείξεηαη
δήηεκα
1

θαθήο

ζπγθξφηεζεο

δηνηθεηηθνχ

νξγάλνπ,

πνπ

ζα

9(3) Δεν επιτρζπεται ςτον Πρόεδρο, ςτα άλλα τζςςερα μζλη ή ςτα αναπληρωματικά μζλη να ζχουν
οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο ςυμφζρον, δυνάμενο να επηρεάςει το αμερόληπτο τησ κρίςησ τουσ
κατά την άςκηςη των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουςιών και καθηκόντων τησ
Επιτροπήσ.
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κπνξνχζε λα εμεηαζηεί γηα πξψηε θνξά ζην ζηάδην ησλ
αγνξεχζεσλ ρσξίο λα είλαη δηθνγξαθεκέλν, αιιά δήηεκα πνπ ζα
κπνξνχζε λα αθνξά παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο.
Όκσο, ππφ ηα γεγνλφηα ηεο ππφζεζεο, δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ηέηνηα
παξαβίαζε θαη δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο ην άξζξν 9(3) ηνπ Νφκνπ
ην νπνίν θαη εηζάγεη ηε γεληθή αξρή πεξί ακεξνιεςίαο ηνπ
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ.
Παξάιιεια, νη εθεζείνληεο ηζρπξίδνληαη φηη, ην πξσηφδηθν
Γηθαζηήξην εζθαικέλα επέηξεςε ζην ελδηαθεξφκελν κέξνο,
Primetel, λα αθνπζηεί ζην ζηάδην ησλ δηεπθξηλίζεσλ πξνο
ππνζηήξημε ηεο αθχξσζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο
πξάμεο.

Δλψπηνλ καο εγέξζεζαλ δχν πξνδηθαζηηθέο ελζηάζεηο.

ηε κελ

2/2016 πξνβιήζεθε ε ζέζε φηη, νη εθεζείνληεο θσιχνληαη λα
πξνβάινπλ δήηεκα εζθαικέλεο πξσηφδηθεο απφθαζεο εθφζνλ ε
Γηνίθεζε απνδέρζεθε ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Σζίγθε θαη ηνλ
αληηθαηάζηεζε. Δπηπξφζζεηα, αλαγλψξηζε, θαηά ηελ εθεζίβιεηε,
φηη, ζηηο ππνζέζεηο πνπ κεηείρε ν θ. Σζίγθεο ππήξρε πξφβιεκα
λφκηκεο ζπγθξφηεζεο ηεο ΔΠΑ.

ηελ Έθεζε 7/2016 νη

εθεζίβιεηνη πξφβαιαλ ηε ζέζε φηη ε εθεζείνπζα (Primetel)
θσιχεηαη

λα

ηζρπξίδεηαη

φηη

ε πξσηφδηθε

απφθαζε

είλαη
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εζθαικέλε,

θαζφηη

ελψπηνλ

ηνπ

πξσηφδηθνπ

δηθαζηεξίνπ

πξνέβαιε ζέζεηο εληειψο αληίζεηεο κε απηέο πνπ ππνβάιιεη θαη΄
έθεζε θαη επεηδή ην πξσηφδηθν δηθαζηήξην, παξαγλσξίδνληαο ηε
λνκνινγία, επέηξεςε ζην Δλδηαθεξφκελν Μέξνο λα αγνξεχζεη
ελψπηνλ ηνπ ππνζηεξίδνληαο ηελ αθπξφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο
απφθαζεο, ελψ ζα κπνξνχζε κφλν λα ππνζηεξίμεη ηελ εγθπξφηεηα
ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο, εληζρχνληαο ηηο ζέζεηο ησλ αηηεηψλεθεζηβιήησλ.

Η πξνδηθαζηηθή έλζηαζε ζηελ 2/2016 δελ κπνξεί λα επηηχρεη. Η
Γηνίθεζε είρε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ πξσηφδηθε
απφθαζε κέρξη ηελ ηπρφλ αλαηξνπή ηεο.

Σέηνηα ζπκκφξθσζε

δελ δεκηνπξγεί θψιπκα, ζηε Γηνίθεζε, λα ακθηζβεηήζεη ηελ
νξζφηεηα ηεο απφθαζεο ελψπηνλ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ.

Δλ

πάζε πεξηπηψζεη, είλαη ζαθέο απφ ηα ελψπηνλ καο ζηνηρεία, φηη ε
ζπκκφξθσζε έγηλε φρη επεηδή ε Γηνίθεζε ζπκθσλνχζε κε ηελ
νξζφηεηα ηεο απφθαζεο, αιιά γηα ιφγνπο ζεβαζκνχ πξνο ηηο
απνθάζεηο ησλ Γηθαζηεξίσλ.

Η πξνδηθαζηηθή έλζηαζε, φκσο, ζηελ 7/2016 επηηπγράλεη, θαη γηα
ηνπο δχν πξνβιεζέληεο ιφγνπο:

(α)

δηφηη ζα ήηαλ άλνκν λα

επηηξέπεηαη ζε θάπνην δηάδηθν λα πξνβάιιεη, εθ δηακέηξνπ
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αληίζεηεο ζέζεηο, πξσηνδίθσο θαη θαη΄ έθεζε, θαη (β) δηφηη έλα
ελδηαθεξφκελν

κέξνο,

ζε

πξνζθπγή,

δηθαηνχηαη

κφλν

λα

ππνζηεξίμεη ηε λνκηκφηεηα ηεο πξνζβαιιφκελεο δηνηθεηηθήο
πξάμεο θαη φρη ην αληίζεην.

Δπνκέλσο, ε Έθεζε 7/2016 απνξξίπηεηαη απφ ην αξρηθφ ζηάδην,
ρσξίο εμέηαζε ηεο νπζίαο ηεο.

Θα πξνρσξήζνπκε, φκσο, λα

εμεηάζνπκε ηελ νπζία ηεο Έθεζεο 2/2016.

Η έθεζε απηή ηέζεθε ελψπηνλ ηεο Πιήξνπο Οινκέιεηαο ηνπ
Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζηνλ ηνκέα
ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ.

Σελ εμεηάζακε κε ηε δένπζα

πξνζνρή θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα
επηηχρεη, επί ηεο νπζίαο, ζηε βάζε ηνπ εμήο ζθεπηηθνχ.

Η δηάθξηζε κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο αθελφο θαη
ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αθεηέξνπ, έρεη βαζηέο ξίδεο θαη αλάγεηαη
ζηηο ζεκειηαθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Η
λνκνινγία αλαγλψξηζε θαη νξηνζέηεζε, κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα, ηε
δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο,
φπσο πεγάδεη απφ ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, νη νπνίεο
θαη δηαρσξίδνπλ ην νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ πεδίν ησλ θνξέσλ ηεο
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πνιηηηθήο εμνπζίαο απφ εθείλν ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.

Με

απηφ ηνλ ηξφπν θαηνρπξψλεηαη ν ζεζκηθφο δηαρσξηζκφο ηεο
πνιηηηθήο εμνπζίαο απφ ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη εμαζθαιίδεηαη
ην απξφζσπν ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε ζχλλνκε ιεηηνπξγία
ηεο δηνίθεζεο, καθξάλ «πνιηηηθήο επηξξνήο».

Οη απνθάζεηο, φκσο, ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ην πξσηφδηθν
δηθαζηήξην, ζεκαληηθέο γηα ηελ ππνζηχισζε ηεο δηάθξηζεο
Πνιηηηθήο ή Πνιηηεηαθήο Δμνπζίαο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο δελ
βξίζθνπλ, ππφ ην θσο ησλ γεγνλφησλ ηεο παξνχζαο, εθαξκνγή.

ηελ

ΡΙΚ

λ.

Καραγηώργε

(αλσηέξσ),

εμεηάζηεθε

ε

ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ Νφκνπ πνπ πξνέβιεπε ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαλ ζηε Βνπιή, κέζσ
δηαβνπιεχζεσλ κε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, γηα ηνλ θαηαξηηζκφ
ζπκβνπιίσλ νξγαληζκψλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ηελ
παξνπζία

εθπξνζψπσλ

ησλ

πνιηηηθψλ

θνκκάησλ

θαη

ηε

ζπκκεηνρή ηνπο, σο παξαηεξεηψλ εθπξνζψπσλ, θαηά ηηο
ζπλεδξίεο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ νξγαληζκψλ. Σν δήηεκα ηεο
αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ Νφκνπ θξίζεθε επί ηε βάζεη θαη κφλν
ηεο ζεζκνζεηεκέλεο, ζπκκεηνρήο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, κέζσ ησλ
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πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαλ ζηε Βνπιή, ζην έξγν
ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ησλ νξγάλσλ, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο
δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ:

ε πξάμε δηνξηζκνχ ησλ κειψλ

ζπκβνπιίσλ απνηειεί πξάμε πνπ λνκνηειεηαθά εληάζζεηαη ζηε
ζθαίξα αξκνδηνηήησλ ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.

Άμνλαο ηεο

απφθαλζεο πεξί παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ ήηαλ ε θαηνρή, αθελφο, αμηψκαηνο ηεο πνιηηηθήο
εμνπζίαο θαη, αθεηέξνπ, αμηψκαηνο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.

εκαζία, ινηπφλ, θαη ζπνπδαία κάιηζηα, έρεη ν νξηζκφο ηνπ
πνιηηηθνχ αμηψκαηνο, φπσο ηνλίζηεθε ζηελ ππφζεζε ΡΙΚ v
Καξαγηώξγε (αλσηέξσ):

«Σπληζηακέλε ηνπ θξηλόκελνπ λόκνπ είλαη ε
ζεζκνζέηεζε ηεο αλάκημεο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο
ζηνπο νξγαληζκνύο δεκνζίνπ δηθαίνπ, ζώκαηα
επηθνξηηζκέλα κε ηελ επζύλε ζηειέρσζεο βαζηθώλ
ηνκέσλ ηνπ δεκνζίνπ. Τί ζπληζηά πνιηηηθό αμίσκα γηα
ηνπο ζθνπνύο δηάθξηζεο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο
εμνπζίαο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο εμεηάζηεθε ζηελ
ππόζεζε Pavlou v. Returning Officer and Others
(1987) 1 CL.R. 252. Πνιηηηθό αμίσκα είλαη εθείλν ην
νπνίν ζπλεπάγεηαη πξσηνγελώο ηελ άζθεζε θξαηηθήο
ιεηηνπξγίαο. …»
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Δδψ εληνπίδεηαη, θαηά ηελ θξίζε καο, ην ζθάικα ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ λα ζεσξήζεη φηη ε ηδηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ,
θαη σο κέινπο θφκκαηνο, ην ελδχεη κε «πνιηηηθφ αμίσκα»,
θαηαηάζζνληαο ην ζηελ «Πνιηηηθή Δμνπζία».

Kαζ΄ εκάο, δελ ηίζεηαη νηαδήπνηε ακθηζβήηεζε φηη ε θνκκαηηθή
ηδηφηεηα κέινπο θφκκαηνο ή αμησκαηνχρνπ θφκκαηνο δελ ηαπηίδεηαη
κε «πνιηηηθφ αμίσκα» κε ηελ παξαπάλσ έλλνηα, ην νπνίν
ζπλεπάγεηαη,

πξσηνγελψο,

άζθεζε

θξαηηθήο

ιεηηνπξγίαο.

Γηάθνξε είλαη ε άζθεζε Πνιηηηθήο Δμνπζίαο θαη «πνιηηηθήο». Οη
δπν έλλνηεο, ελδερνκέλσο, δηαπιέθνληαη, αιιά δελ ηαπηίδνληαη,
θαη΄αλάγθε, γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο.

ηελ ππφ θξίζε πεξίπησζε, ε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ν
δηνξηζκφο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ σο κέινπο ηεο, δηελεξγήζεθε
ζπλλφκσο απφ ην αξκφδην φξγαλν, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ην
νπνίν αζθεί ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ νηθείνπ Νφκνπ
(άξζξα 9(1) θαη (2)(α)(β)(γ)) θαη ηνπ πληάγκαηνο). Γελ ήηαλ ν
δηνξηζκφο ηνπ πξντφλ ζεζκνζεηεκέλεο ζπκκεηνρήο ή αλάκημεο
άιιεο εμνπζίαο, θαη εηδηθά ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, ή ππφδεημεο
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ηνπ ΓΗΚΟ σο θνκκαηηθφ κέινο.

Με βάζε ηα ελψπηνλ ηνπ

δηθαζηεξίνπ γεγνλφηα, ν δηνξηζκφο έγηλε ππφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ
ηδηφηεηα, θαηά ην άξζξν 9(2)β), ρσξίο λα είρε ηεζεί δήηεκα
αζπκβηβάζηνπ ιφγσ ηδησηηθήο απαζρφιεζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
122.

Σν δηθαζηήξην, φκσο, σο άλσ, αδηαθξίησο αληηκεηψπηζε, θαη ελ
ηέιεη ηαχηηζε, ηηο έλλνηεο ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο ελφο
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.

Η δηάθξηζε, φκσο, είλαη δεδνκέλε.

ην

ζχγγξακκα Π. Γ. Γαγηόγιοσ, Γεληθό Γηοηθεηηθό Γίθαηο, 3ε
έθδοζε, ζ. 451, 452, δίλνληαη ζαθείο νξηζκνί:

«Νόκηκε ζπγθξόηεζε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ είλαη ε
ζεκειίσζε ηνπ ζε έγθπξν θαλόλα δηθαίνπ θαη ν λόκηκνο
θαζνξηζκόο (δηνξηζκόο, εθινγή θιπ) όισλ ησλ ππό ηνπ
λόκνπ πξνβιεπόκελσλ κειώλ, θαζώο θαη ηνπ
πξνεδξείνπ. […] Νόκηκε είλαη ε ζπγθξόηεζε κόλν αλ
σο ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε νξίζηεθαλ
πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη θαη είλαη ζε ζέζε λα
αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο.»

2

12. Ο Πρόεδροσ και τα άλλα τζςςερα μζλη τησ Επιτροπήσ δεν επιτρζπεται να αςκοφν οποιοδήποτε
επάγγελμα ή εργαςία ή να αςχολοφνται ςε επιχείρηςη οποιαςδήποτε φφςησ ή να δζχονται με
πληρωμή οποιαδήποτε άλλη απαςχόληςη πζραν των καθηκόντων τουσ, παρά μόνο με την άδεια του
Υπουργικοφ Συμβουλίου.
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Δλψ:
«Η ζύλζεζε ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ αλαθέξεηαη,
αληηζέησο πξνο ηε ζπγθξόηεζε, όρη κόλν ζην όξγαλν
θαζ΄ εαπηό θαη αθεξεκέλσο, αιιά ζηελ ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ννκίκσο ζπγθξνηεκέλν
όξγαλν δελ είλαη θαη΄ αξρήλ λόκηκα ζπληεζεηκέλν, αλ
ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ παξίζηαληαη πξόζσπα πνπ δελ
είλαη κέιε ηνπ, έζησ θαη αλ δελ κεηέρνπλ ζηελ
ςεθνθνξία, γηαηί δελ κπνξεί λα είλαη γλσζηό ην κέηξν
ηεο επηδξάζεσο πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ.
[…]
Σπνπδαίν ζέκα ζπλζέζεσο ζέηεη ε ζπκκεηνρή
θσιπόκελνπ κέινπο. Τν θώιπκα κπνξεί λα ζηεξίδεηαη
ζε πξνζσπηθό, νηθνλνκηθό ή άιιν εηδηθό ζπκθέξνλ, ζε
πξνζσπηθέο ζρέζεηο (ζπγγέλεηα, θηιία, έρζξα θιπ) ή ζε
ππεξεζηαθό ζύλδεζκν κε ηελ ππόζεζε […]
Σε
παξόκνηεο πεξηπηώζεηο, ζπλάγεηαη από ηελ αξρή ηεο
ακεξνιεςίαο ηεο δηνηθήζεσο θώιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ
θσιπόκελνπ κέινπο όρη κόλν ζηελ ςεθνθνξία, αιιά θαη
ζηελ δηάζθεςε θαη κάιηζηα όρη κόλν ησλ
απνθαζηζηηθώλ, αιιά θαη ησλ γλσκνδνηηθώλ νξγάλσλ,
επί εθδόζεσο αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «γεληθώλ πξάμεσλ», θαζώο
θαη ησλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ πεξί θαηαξηίζεσο
ζπκβάζεσλ δεκόζηνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ.»
Δλ πξνθεηκέλσ, φκσο, πέξαλ ηεο ζχδεπμεο ησλ ελλνηψλ
ζπγθξφηεζεο θαη ζχλζεζεο ππφ ηελ νπνία ην Γηθαζηήξην
ιεηηνχξγεζε, ππφ ηνλ καλδχα ηεο θαθήο ζχλζεζεο / ζπγθξφηεζεο,
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζέκα πνπ εμέηαζε ήηαλ ζπληαγκαηηθήο
ζεκαζίαο σο δήηεκα παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ
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εμνπζηψλ.

πληαγκαηηθά δεηήκαηα ζπληζηνχλ, θαηά πάγηα

λνκνινγία,

λνκηθά

ζέκαηα

ηδηάδνπζαο

ζεκαζίαο

θαη

ζπνπδαηφηεηαο, ψζηε λα επηβάιιεηαη λα πξνβάιινληαη κε
επαθξηβή

πξνζδηνξηζκφ.

Δίλαη

ραξαθηεξηζηηθφ

φηη

ζηελ

πεξίπησζε πνπ εγείξεηαη δήηεκα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο Νφκνπ, ην
ζέκα κπνξεί λα θαηαζηεί επίδηθν κφλν αθνχ πξνζδηνξηζηεί
επαθξηβψο ζηα δηθφγξαθα ην άξζξν ή ηα άξζξα ηνπ λφκνπ πνπ
ακθηζβεηνχληαη θαη ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ πξνο ηηο νπνίεο
πξνζθξνχνπλ. (Κσπρηαθή Γεκοθραηία λ. Π. Πογηαηδή (1992) 3
Α.Α.Γ. 196, The Improvement Board of Δylenja v. A.
Constantinou (1967) 1 C.L.R. 167, Πρόεδρος ηες Γεκοθραηίας
λ. Βοσιής ηωλ Αληηπροζώπωλ (1991) 3 Α.Α.Γ. 611, Πρόεδρος
ηες Γεκοθραηίας λ. Βοσιής ηωλ Αληηπροζώπωλ (1991) 3
Α.Α.Γ. 252 θαη ΡΙΚ (αλωηέρω)) θαη ζηε Γεκοθραηία λ.
Κωλζηαληηλίδε (Αρ. 1) (1996) 3 Α.Α.Γ. 206.)

πλεπψο,

ην

ζπληαγκαηηθφ,

θαη΄νπζίαλ,

δήηεκα

πνπ,

ελ

πξνθεηκέλσ, εγέξζε δελ κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ρσξίο λα είρε
πξνδηαγξαθεί ζηα δηθφγξαθα κε ηελ απαηηνχκελε ζαθήλεηα.
Απηεπάγγειηε εμέηαζε δελ ρσξνχζε (Κνύξηεο v Γεκνθξαηίαο
(1999) 3 ΑΑΓ 407).

Οχηε ε αλάπηπμε ηνπ ζηελ αγφξεπζε

αξθνχζε (Πεξηθιένπο v Γήκνπ Κάησ Πνιεκηδηώλ (2009) 3 ΑΑΓ
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37). Αληί ηεο απαηηνχκελεο ζαθνχο θαη νξζήο πξνδηαγξαθήο ηνπ,
ηέζεθε ζην ηέινο ανξίζησο, ζε ζχδεπμε κε ηνπο ηζρπξηζκνχο γηα
θαθή ζπγθξφηεζε / ζχλζεζε.

Δλ πάζε πεξηπηψζεη, έζησ θαη αλ ην φιν ζέκα απνκνλσζεί σο
δήηεκα θαθήο ζχλζεζεο, έζησ θαη αλ ζα γηλφηαλ δεθηφ φηη
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα εμέηαζε δεηήκαηνο θαθήο
ζχλζεζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο
ακεξνιεςίαο, ρσξίο ηνχην λα πξνδηαγξάθεηαη ζηα δηθφγξαθα
(ύλδεζκνο Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Κύπξνπ v Δπηηξνπήο
Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνύ (2002) 3 Α.Α.Γ. 314), ην δήηεκα
απηφ αθνξά ηελ θαηά πεξίπησζε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, θαη είλαη
ζ΄απηά ηα πιαίζηα, θαηά ηξφπν ζπγθεθξηκέλν (ad hoc) θαη φρη
αθεξεκέλα θαη θαηά ηξφπν γεληθφ, πνπ ππεηζέξρεηαη ε αξρή ηεο
ακεξνιεςίαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε
αλαθνξά

ηνπ άξζξνπ 9(3) ζηνλ θίλδπλν επεξεαζκνχ ηνπ

ακεξφιεπηνπ ηεο θξίζεο ηνπο «θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαηά ηνλ
παξόληα Νόκν αξκνδηνηήησλ, εμνπζηώλ θαη θαζεθόλησλ ηεο
Δπηηξνπήο» (δηθή καο ε ππνγξάκκηζε) .
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Οη απνθάζεηο, ηηο νπνίεο επηθαιέζηεθαλ νη εθεζίβιεηνη, δελ
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο, εθφζνλ εγείξνπλ ζέκα αζπκβηβάζηνπ, εθ
πξννηκίνπ, σο εθ ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο ή πνιηηεηαθήο εμνπζίαο.
πγθεθξηκέλα, ζηελ ππφζεζε Πρόεδρος ηες Γεκοθραηίας λ.
Βοσιής ηωλ Αληηπροζώπωλ (Αρ.3)

(2011) 3 Α.Α.Γ. 777

θξίζεθε φηη, ε ζέζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ
ζπλεπαγφηαλ ηελ άζθεζε πνιηηηθήο ή πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, κε
απνηέιεζκα λα θξηζεί αζπκβίβαζηε ε αλάιεςε αμηψκαηνο ζην
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα
παξαηηεζεί απφ ζέζε πνπ ήδε θαηέρεη ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία.
Οκνίσο, ζηελ ππφζεζε ΑΣΗΚ λ. Γεκοθραηίας (2007) 3 Α.Α.Γ.
560, θξίζεθε, θαη πάιη, φηη, ν δηνξηζκφο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη
δεκάξρσλ, σο κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, ήηαλ παξάλνκνο ιφγσ
αζπκβίβαζηνπ, ελ ηε ελλνία ηνπ φηη ζηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ
Αληαγσληζκνχ Νφκν ηνπ 1989 πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ην
θξάηνο αιιά θαη νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, κε απνηέιεζκα ε
ζπκκεηνρή δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη δεκάξρσλ ζηελ Δπηηξνπή
λα θαζίζηαηαη παξάλνκε. Παξαπέκπνπκε, επίζεο, ζηελ ππφζεζε
Καθούρε λ. Έπαρτος Ακκοτώζηοσ (2004) 1 ΑΑΓ 8, φπνπ
δηαπηζηψζεθε πσο ην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο θαζηεξψλεη ην
αζπκβίβαζην θαηνρήο ησλ αηξεηψλ αμησκάησλ ηεο εθηειεζηηθήο θαη
λνκνζεηηθήο εμνπζίαο κε ηελ θαηνρή άιισλ ζέζεσλ ζην δεκφζην

18

(βι. Άξζξν 41, αλαθνξηθά κε ηα αμηψκαηα ηνπ Πξνέδξνπ θαη
Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, Άξζξν 59.2, αλαθνξηθά κε ην
αμίσκα ηνπ Τπνπξγνχ, Άξζξν 70, αλαθνξηθά κε ην αμίσκα ηνπ
Βνπιεπηή, θαη Άξζξν 101, αλαθνξηθά κε ην αμίσκα κέινπο ηεο
Κνηλνηηθήο πλέιεπζεο).

Η ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο ΔΠΑ
είλαη αδηακθηζβήηεηε. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ 1/2003 ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ, 2002 (πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ην
2004), ε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ Δζληθψλ Αξρψλ
Αληαγσληζκνχ (φπσο ε ΔΠΑ), θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, είλαη αλαγθαία.

Δθηελήο θαη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηνπ φινπ ζέκαηνο, αιιά
θαη ησλ εμνπζηψλ ηεο ΔΠΑ γίλεηαη ζην πνιχ πξφζθαην ζχγγξακκα
Π. Γ. Ποισβίοσ «Γηοίθεζε θαη Γηθαηοζύλε.
Προζηαζίας

ηοσ

Αληαγωληζκού

θαη

Η Δπηηροπή
Η

Δπηηροπή

Κεθαιαηαγοράς ζηο Κσπρηαθό Γίθαηο», ζηης ζει. 61 θαη
επόκελες. ηε ζει. 126 ηνπ ζπγγξάκκαηνο αλαγξάθεηαη φηη:

«(iv) Όπσο είλαη δηαηππσκέλνο ν Νόκνο, όπσο είλαη
δνκεκέλε ε ΔΠΑ θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί
(εμεηάδνληαο, εθδηθάδνληαο θαη επηβάιινληαο δηνηθεηηθέο
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θπξώζεηο), δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη, κε βάζε ηε
λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, ε ΔΠΑ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ην
άξζξν 6.1 ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη κε ην άξζξν 30.2 ηνπ Σπληάγκαηνο, θάηη
πνπ ζπλεπάγεηαη όηη ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηελ επηηαγή
γηα «δίθαηε δίθε» από αλεμάξηεην θαη ακεξόιεπην
δηθαζηήξην θαη/ή όξγαλν.»
Η πξναλαθεξφκελε ζέζε είλαη απνιχησο επζπγξακκηζκέλε κε ηε
λνκνινγηαθή επεμεξγαζία πνπ έηπραλ απφ ην ΔΓΓΑ νη αξρέο ηεο
ακεξνιεςίαο θαη λφκηκεο ιεηηνπξγίαο Γηθαζηεξίνπ πνπ ηζρχνπλ,
θαη΄αλαινγίαλ, γηα ζθνπνχο ζπδήηεζεο θαη κφλν, γηα ηελ ΔΠΑ, σο
αλεμάξηεηε Αξρή, ππφ ηελ επηζήκαλζε, φκσο, φηη ε ακεξνιεςία
ηνπ Γηθαζηεξίνπ, αληηθεηκεληθή ή ππνθεηκεληθή, εθηηκάηαη πάληνηε
θαηά πεξίπησζε.3

Η πξνυπφζεζε, φκσο, γηα αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ,αιιά θαη
γηα απαιιαγή απφ πνιηηηθή επηξξνή, δελ πξνυπνζέηεη ηνλ, εθ
πξντκίνπ, απνθιεηζκφ, σο Πξνέδξνπ θαη Μειψλ ηεο, πξνζψπσλ
κε θνκκαηηθή ηδηφηεηα φπσο ν θ. Σζίγθεο..

Γελ κπνξνχκε

λα

παξαβιέςνπκε φηη ν λνκνζέηεο δελ εζέιεζε ή δελ έθξηλε ζθφπηκν
λα εηζαγάγεη αζπκβίβαζην σο εθ ηεο ζπκκεηνρήο πξνζψπνπ ζε
3

Επιτροπή ΔΔ, Ciraklar κατά Τουρκίασ, 19.1.1995, παρ. 38, ΕΔΔΑ, Incal κατά Τουρκίασ (Ευρεία
Σφνθεςη), 9.6.1998, παρ. 71, Castillo Algar κατά Ιςπανίασ, 28.10.1998, παρ. 45, Ferrantelli and
Santagelo κατά Ιταλίασ, 7.8.1996, παρ. 58, Fey κατά Αυςτρίασ, ό.π., παρ. 30 Saraiva de Carvalho κατά
Πορτογαλίασ, 22.4.1994, παρ. 35, Goutrin κ.α. κατά Γαλλίασ, 20.5.1998, παρ. 58, UTE Saur Vallnet
κατά Ανδόρασ, 29.5.2012, παρ. 51, Toziczka κατά Πολωνίασ, 24.7.2012, παρ. 35, Micallef κατά
Μάλτασ (Ευρεία Σφνθεςη), 15.10.2009, παρ. 98.
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θφκκα ή θνκκαηηθή νξγάλσζε. Σα αζπκβίβαζηα ή θσιχκαηα, εθ
ηνπ λφκνπ, ηίζεληαη δηα ησλ άξζξσλ 9(3) θαη 12. Βεβαίσο, ζηελ
πξναλαθεξζείζα ππφζεζε ΑΣΗΚ v Γεκνθξαηίαο αλαγλσξίζηεθε
ε δπλαηφηεηα επηβνιήο πεξηνξηζκνχ ζηε ζπκκεηνρή δεκάξρσλ ή
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηελ ΔΠΑ, ρσξίο λα ηίζεηαη ξεηφο
πεξηνξηζκφο ζην λφκν.

Ο ιφγνο, φκσο, πνπ ηέηνηα ζπκκεηνρή

θξίζεθε σο, a priori, παξάλνκε, αλαιχζεθε, ζπγθεθξηκέλα, σο
αθνινχζσο:

«ζε έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο ππόθεηληαη όιεο νη ζπκπξάμεηο
ή πξάμεηο επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ηθαλέο έλεθα ηεο
ζύκπξαμεο ή ηεο θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο
δεζπόδνπζαο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο, είηε λα
πεξηνξίζνπλ ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ αγνξά, είηε λα
πεξηνξίζνπλ ζε αηζζεηό βαζκό ηνλ αληαγσληζκό, είηε λα
παξαβιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηώλ. Καηά
ην
ζρεηηθό
νξηζκό
ζηηο
ηέηνηεο
επηρεηξήζεηο
πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε επηρείξεζε ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ
δηθαίνπ ζηελ νπνία ην Γεκόζην δύλαηαη λα αζθήζεη
άκεζα ή έκκεζα απνθαζηζηηθή επηξξνή. Καη ην Γεκόζην
πεξηιακβάλεη, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 2 όρη κόλν ην
Κξάηνο, αιιά θαη ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο. Η
ζπκκεηνρή, θαηά ζπλέπεηα, δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη
δεκάξρσλ ζηελ Δπηηξνπή είλαη παξάλνκε.»

πλεπψο, ε ππφζεζε ATHK v. Γεκνθξαηίαο δηαθνξνπνηείηαη,
αθελφο, δηφηη αλαθέξεηαη ζε πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ πνιηηηθφ
αμίσκα,

ην νπνίν ζπλεπάγεηαη, πξσηνγελψο,

ηελ άζθεζε

πνιηηηθήο ή πνιηηεηαθήο εμνπζίαο θαη, αθεηέξνπ, ελ φςεη ηνπ
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ζπγθεθξηκέλνπ αηηηνινγηθνχ πνπ δφζεθε κε αλαθνξά ζηελ έληαμε
ησλ

Γήκσλ

ζηελ

έλλνηα

ηνπ

Γεκνζίνπ,

κε

αληίζηνηρε

απνθαζηζηηθή επηξξνή ζηνλ ηνκέα πνπ ειέγρεη ε ΔΠΑ.
Δλ πξνθεηκέλσ, φκσο, ε δηαζηαιηηθή εξκελεία πνπ επηρείξεζε ην
Γηθαζηήξην, ππφ ηα γεγνλφηα ηεο παξνχζαο ππφζεζεο, ψζηε λα
εληαρζεί ζηελ έλλνηα «ζπκθέξνλ» ηνπ κέινπο ηεο ΔΠΑ θαη ην
θνκκαηηθφ, σο γεληθφ θαη φρη εηδηθφ θαηά πεξίπησζε (ad hoc)
θξηηήξην, πνπ επεξεάδεη ή επεξέαζε ηελ απφθαζε ηεο Αξρήο, δελ
καο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Η ζπκκεηνρή πξνζψπνπ ζε Κεληξηθή
Δπηηξνπή Πνιηηηθνχ Κφκκαηνο δελ νδεγεί, αθ΄εαπηήο, ζηελ
χπαξμε άιινπ ζπκθέξνληνο «…δπλακέλνπ λα επεξεάζεη ηελ
θξίζε ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ θαη
θαζεθφλησλ ηνπ σο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο.»

Καη΄ νπζίαλ, ην

πξσηφδηθν Γηθαζηήξην απνιήγεη ζε θξίζε φηη, θάζε πξφζσπν πνπ
αζθεί δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά, ηεθκαίξεηαη φηη, ππέρεη
γεληθφ νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ πνπ επεξεάδεη ηελ θξίζε ηνπ
θαηά ηελ, ελ γέλεη, ιήςε ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη ηελ αληηθεηκεληθή
ηνπ ακεξνιεςία.

Βεβαίσο, θαηά γεληθή αξρή, ηεθκήξην κεξνιεςίαο πθίζηαηαη ζε
θάζε πεξίπησζε πνπ δεκφζηνο ππάιιεινο ή κέινο Γεκφζηαο
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Αξρήο ή Οξγάλνπ έρεη ζπνπδαίν πξνζσπηθφ, νηθνλνκηθφ ή άιιν
εηδηθφ ζπκθέξνλ απφ ηελ έθδνζε ηεο θξίζηκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο.
Δίλαη ε πεξίπησζε πνπ έρεη θαιπθζεί ξεηά δηα ηνπ άξζξνπ 9(3).
Αλ ηπρφλ ην φξγαλν ή ην κέινο απηνχ, παξά ηαχηα, ελεξγήζεη, ηφηε
ε πξάμε ηνπ νξγάλνπ είλαη παξάλνκε, είηε ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο,
είηε ιφγσ θαθήο ζχλζεζεο (Α.Ι Σάτος, Διιεληθό Γηοηθεηηθό
Γίθαηο, 5ε έθδοζε, 1996, ζ.328).

Όηαλ, φκσο, εγείξεηαη δήηεκα θαθήο ζχλζεζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο
παξάβαζεο ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ
9(3), ηφηε εμεηάδεηαη, θαηά πεξίπησζε, ην νηθνλνκηθφ ή άιιν εηδηθφ
ζπκθέξνλ απφ ηελ έθδνζε ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Σν
θψιπκα ζπκκεηνρήο, αθελφο, επηβάιιεη ζηνλ θσιπφκελν λα
αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ πξσηνβνπιία εμαίξεζεο ηνπ, αθεηέξνπ,
παξέρεη ζηνλ έρνληα έλλνκν ζπκθέξνλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη
αίηεκα

εμαίξεζεο,

πξνβάιινληαο,

θαηά

ηξφπν

ζπγθεθξηκέλν, ηνπο ιφγνπο πνπ ην ζεκειηψλνπλ.

ζαθή

θαη

ε ηέηνηα

πεξίπησζε, ε εμαίξεζε έρεη ηελ έλλνηα φηη, ην φξγαλν ή ην κέινο
ηνπ

δηνηθεηηθνχ

νξγάλνπ

απνζηεξείηαη

«πξνζσξηλά»

ηεο

αξκνδηφηεηφο ηνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Απαγνξεχεη, δειαδή, ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν ή ην κέινο ηνπ λα
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αζθήζεη γηα νξηζκέλε ππφζεζε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ, Σάτος,
(αλσηέξσ, ζ. 328) θαη

παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο ζπληζηά

«…ιφγν αθπξψζεσο ηεο ζπιινγηθήο πξάμεσο αλεμαξηήησο ηεο
αξηζκεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ςήθνπ ηνπ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ
ηεο πιεηνςεθίαο.» (Γαγηόγιοσ, ζ.454).

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο, ε Έθεζε Αξ. 7/16 απνξξίπηεηαη, κε
έμνδα ζε βάξνο ησλ εθεζεηόλησλ θαη ππέξ ησλ εθεζηβιήησλ,
ηα νπνία λα ππνινγηζηνύλ από ηνλ Πξσηνθνιιεηή θαη λα
εγθξηζνύλ από ην Γηθαζηήξην.

Η

Έθεζε

Αξ.

2/16 επηηπγράλεη,

κε έμνδα

ππέξ ησλ

εθεζεηόλησλ θαη ζε βάξνο ησλ εθεζηβιήησλ, ηα νπνία,
επίζεο, λα ππνινγηζηνύλ από ηνλ Πξσηνθνιιεηή θαη λα
εγθξηζνύλ από ην Γηθαζηήξην.

Μ. Μ. Νηθνιάηνο, Π.
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Π. Παλαγή, Γ.

Γ. Μηραειίδνπ, Γ.

Μ. Υξηζηνδνχινπ, Γ.

Γ. Ν. Γηαζεκήο, Γ.

Σ. Θ. Οηθνλφκνπ, Γ.

T. Φαξά-Μηιηηάδνπ, Γ.

/Μ
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ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ
ΔΦΔΔΙ ΚΑΣΑ ΑΠΟΦΑΗ
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΣΗΡΙΟΤ
ΑΡ. 2/2016 & 7/2016
(Τπ. Αρ. 5651/2013)
3 Μαρτίου 2017
[ΝΙΚΟΛΑΣΟ, Π., ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ,
ΜΙΥΑΗΛΙΓΟΤ, ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ, ΛΙΑΣΟ, ΣΑΜΑΣΙΟΤ,
ΓΙΑΔΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ, ΦΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ, ΓΓ.]
Δ.Γ.Γ. Αρ. 2/2016
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ,
Εθεζείοληες/Καζ’ωλ ε αίηεζε,
ΚΑΙ
ΑΡΥΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ,
Εθεζίβιεηε/Αηηήηρηα,
Δ.Γ.Γ. Αρ. 7/2016
PRIMETEL PLC
Εθεζείοληες/E/M,
ΚΑΙ
ΑΡΥΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ,
Εθεζίβιεηε/Αηηήηρηα,
ΚΑΙ
1) ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ,
2) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΩ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
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ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ,
Καζ’ωλ ε αίηεζε.
____________________
Δ.Γ.Γ. Αρ. 2/2016.
Δ. Καιιή (θα) θαη Κ. Κιεάλζοσς (θα), Δικηγόροι ηης Δημοκραηίας, εκ
μέροσς ηοσ Γενικού Ειζαγγελέα, για ηοσς Εθεζείονηες ζηην Α.Ε. 2/2016.
Κ. Χαηδεϊωάλλοσ, για ηην Εθεζίβληηη.
Μητ. Κσρηαθίδες κε Κ. Χαηδεαλαζηάζε (θα) γηα Χ. Κσρηαθίδες ΔΕΠΕ, για
ηο Ενδιαθερόμενο Μέρος.
Δ.Γ.Γ. Αρ. 7/2016.
Μητ. Κσρηαθίδες κε Κ. Χαηδεαλαζηάζε (θα) γηα Χ. Κσρηαθίδες ΔΕΠΕ, για
ηοσς Εθεζείονηες.
Κ. Χαηδεϊωάλλοσ, για ηην Εθεζίβληηη.
Δ. Καιιή (θα) θαη Κ. Κιεάλζοσς (θα), Δικηγόροι ηης Δημοκραηίας, εκ
μέροσς ηοσ Γενικού Ειζαγγελέα, για ηοσς Καθ΄ ων η αίηηζη.
------------------------------ΑΠΟΦΑΗ

ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Γ.: Σα δεδνκέλα ηεο ππφ θξίζε ππφζεζεο, θαζψο
θαη ηα αθνξψληα ζηηο πξνδηθαζηηθέο ελζηάζεηο πνπ εγέξζεζαλ, κε
ηελ απφθαζε επί ησλ νπνίσλ ππάξρεη ζπκθσλία, εθηίζεληαη ζηελ
απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο θαη δελ ρξεηάδεηαη, ράξηλ νηθνλνκίαο
ιφγνπ, λα θαηαγξαθνχλ εθ λένπ. Δθεί φπνπ αλαδχεηαη ε αλάγθε
λα ηνληζζεί ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν, ζα γίλεη ζηελ πνξεία ηνπ
παξφληνο ζθεπηηθνχ.
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Σν κείδνλ δήηεκα ηεο ππφζεζεο αθνξά ηε ζπγθξφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ.

Έηζη ηέζεθε ην ζέκα

πξσηνδίθσο θαη επ΄ απηήο ηεο βάζεο απεθαζίζζε.

Δίλαη

ζεκειησκέλν ζηε λνκνινγία φηη ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ
ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ηεο ζχλζεζεο απηνχ. Σν
πξψην

παξαπέκπεη

πεξηιακβαλνκέλνπ

ζην
ηνπ

δηνξηζκφ

ή

Πξνέδξνπ

εθινγή
ηνπ

ησλ

κειψλ,

ζψκαηνο,

πνπ

ππνζηειψλεηαη απφ έγθπξν θαλφλα δηθαίνπ θαη λφκηκν θαζνξηζκφ
εθείλσλ ησλ αηφκσλ πνπ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα
ηνπο.

Η ζχλζεζε παξαπέκπεη ζηελ ζε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία

θαηά πεξίπησζε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, ψζηε άηνκα πνπ δελ είλαη
κέιε ή άηνκα πνπ παξίζηαληαη έζησ θαη αλ δελ ιακβάλνπλ κέξνο
ζηε ςεθνθνξία ρσξίο λα έρνπλ πξνο ηνχην ζρεηηθφ δηθαίσκα λα
επεξεάδνπλ δξαζηηθά

ην

λφκηκν

ηεο,

(Γαγηόγιοσ: Γεληθό

Γηοηθεηηθό Γίθαηο 5ε έθδ. (2004) ζει. 552-553, παξ. 955 θαη 957
θαη Πεηζαρτηθό σκβούιηο Ιαηρώλ λ. Πασιίδε θ.ά. (2010) 3
Α.Α.Γ. 251).

ηε

ύλδεζκος

Αζθαιηζηηθώλ

Δηαηρεηώλ

Κύπροσ

λ.

Δπηηροπής Προζηαζίας ηοσ Αληαγωληζκού (2002) 3 Α.Α.Γ. 314,
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εμεηάζηεθε εθηφο απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ζπγθξφηεζεο θαη
ζχλζεζεο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη θαηά πφζν κπνξεί θαη ε
ζχλζεζε λα απνηειέζεη δήηεκα απηεπάγγειηεο εμέηαζεο σο ζέκα
δεκνζίαο ηάμεσο.
αξρήο

δήηεκα

Η ζπγθξφηεζε νξγάλνπ εγείξεη βεβαίσο εμ

αξκνδηφηεηαο

θαη

σο

εθ

ηνχηνπ

παγίσο

αλαγλσξίδεηαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ηε δεκφζηα ηάμε θαη επηηξέπεη
ηελ απηεπάγγειηε εμέηαζε ηεο.

Η Οινκέιεηα, πιεηνςεθηαθά,

θαηάιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ε ζχλζεζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
εκπίπηεη ζηα ζέκαηα δεκφζηαο ηάμεο θαη δχλαηαη λα εμεηαζηεί
απηεπάγγειηα έζησ θαη αλ δελ εγέξζεθε δηά ηνπ δηθνγξάθνπ ηεο
αηηήζεσο αθπξψζεσο, εάλ φια ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ππάξρνπλ
ήδε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, σο κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ.

Πξσηνδίθσο είλαη παξαδεθηφ φηη δελ εγέξζεθε ζηελ αίηεζε
αθπξψζεσο απφ πιεπξάο ηεο Αξρήο Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ σο
αηηήηξηαο δήηεκα είηε παξάλνκεο ζπγθξφηεζεο, είηε παξάλνκεο
ζχλζεζεο.

Οχηε ζηε γξαπηή αγφξεπζε ηεο ΑΣΗΚ πνπ

θαηαρσξήζεθε ζηηο 13.1.2014 θαη ζπλαθφινπζα, νχηε ζηε γξαπηή
αγφξεπζε ηεο ΔΠΑ, εγέξζεθε ηέηνην δήηεκα.

Πξνζηέζεθε

πξνθνξηθά σο ιφγνο αθπξφηεηαο θαηά ηηο δηεπθξηλίζεηο ζηηο
3.11.2015, ιφγσ εθ ησλ πζηέξσλ γλψζεο γεγνλφησλ πνπ
αθνξνχζαλ ηνλ θ. Υξ. Σζίγθε. Γφζεθαλ ηφηε απφ ην πξσηφδηθν
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Γηθαζηήξην νδεγίεο γηα ηελ θαηαρψξεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ
γξαπηψλ αγνξεχζεσλ.

ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο γξαπηέο αγνξεχζεηο, ε ζέζε ηεο ΑΣΗΚ
ήηαλ πξάγκαηη ακθίζεκε, φηη δειαδή ηίζεην ζέκα θαη παξάλνκεο
ζπγθξφηεζεο θαη ζχλζεζεο εμ αηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θ. Υξ.
Σζίγθε ζην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα θαη σο Γεκνηηθνχ πκβνχινπ ζην
Γήκν ηξνβφινπ.

Γηαζαθελίζηεθε φκσο ζηελ πνξεία ηεο

αγφξεπζεο φηη ην δήηεκα εγεηξφηαλ σο επεξεάδνλ ηελ ίδηα ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΑ θαηά ηελ απφθαζε ζηε ύλδεζκος
Αζθαιηζηηθώλ Δηαηρεηώλ Κύπροσ λ. ΔΠΑ – αλσηέξσ – θαη K.P.
Parpas Enterprises Ltd n. ΑΣΗΚ (2002) 3 Α.Α.Γ. 325, πνπ ηελ
αθνινχζεζε. ηελ νπζία αθνξνχζε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ νξγάλνπ
ιφγσ ηεο κε δπλαηφηεηαο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα δηνξίζεη
σο κέινο ηεο ΔΠΑ άηνκν πνπ ήηαλ πνιηηηθφ πξφζσπν ψζηε
αθελφο λα παξαβηαδφηαλ ε αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ θαη
αθεηέξνπ λα έπαζρε ν δηνξηζκφο ιφγσ ηνπ φηη ν Υξ. Σζίγθεο είρε
νηθνλνκηθφ ή άιιν ζπκθέξνλ δπλάκελν λα επεξεάζεη ηελ θξίζε
ηνπ.

Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, νξζά ην πξσηφδηθν Γηθαζηήξην
απέξξηςε ηελ έλζηαζε ηεο ΔΠΑ φηη δελ κπνξνχζε λα εγεξζεί εθ
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ησλ πζηέξσλ ην δήηεκα εθφζνλ, σο έθξηλε, απηφ «αθνξά ζέκα
ζπγθξόηεζεο ηεο ΔΠΑ», πνπ ελ πάζε πεξηπηψζεη εμεηάδεηαη,
φπσο θαη ε ίδηα ε ΔΠΑ απνδέρζεθε, απηεπαγγέιησο. Αιιά αθφκε
θαη ηδσκέλν ην δήηεκα απφ πιεπξάο ζχλζεζεο, θαη πάιη ην δήηεκα
ζα κπνξνχζε λα εγεξζεί εθφζνλ φια ηα γεγνλφηα ήηαλ ελψπηνλ
ηνπ Γηθαζηεξίνπ.

Δπί ηεο νπζίαο ην εξψηεκα θαηά πφζν πξάγκαηη ε ζπγθξφηεζε
ηεο ΔΠΑ εμ αηηίαο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ Υξ. Σζίγθε έπαζρε, πξέπεη λα
δηέιζεη απφ ηηο πξφλνηεο ηεο λνκνζεζίαο, ηνπ ζθνπνχ ζχζηαζεο
ηεο ΔΠΑ θαη ηνπ ξφινπ απηήο.

Ο πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνο αξ. 13(Ι)/2008
(φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν αξ. 41(1)/2014), δίδεη εθ ηνπ
ηίηινπ ηνπ ην ζηίγκα ηεο ΔΠΑ.
Οργαληζκός

Αγειαδοηρόθωλ

ηελ ππφζεζε Παγθύπρηος
(Π.Ο.Α.)

Γεκόζηα

Ληδ

λ.

Δπηηροπής Προζηαζίας Αληαγωληζκού, πξνζθπγή αξ. 1023/12,
εκεξ. 30.11.2012, έρεη αλαθεξζεί φηη ε ελ ιφγσ λνκνζεζία έρεη
ζθνπφ

λα

ξπζκίζεη

θαη

λα

πξνζηαηεχζεη

ηνλ

ειεχζεξν

αληαγσληζκφ ζηε Γεκνθξαηία θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ)
1/2003 εκεξ. 16.12.2002 ηνπ πκβνπιίνπ θαη είλαη επνκέλσο
ελαξκνληζηηθφο πξνο ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Η ΔΠΑ εθαξκφδεη
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ζηελ πξάμε ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ θαη΄ επηηαγή ησλ άξζξσλ
81 θαη 82 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηψξα
αλαξηζκεζέλησλ ζηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο Λεηηνπξγίαο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ).

Ο πην πάλσ Καλνληζκφο

επεξεάζηεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)
1419/2006 ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ ηνκέσλ
αληαγσληζκνχ.

Με ηηο εζληθέο Δπηηξνπέο Αληαγσληζκνχ επηρεηξείηαη ε πξνζηαζία
ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο

θαηά

θαηαρξεζηηθήο

ηξφπν,

κεηαμχ

εθκεηάιιεπζεο

άιισλ,
ηεο

απαγνξεπηηθφ

δεζπφδνπζαο

ηεο

ζέζεο

επηρείξεζεο. Πξνσζείηαη έηζη ν πγηήο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ,

εληζρχνληαο

ηελ

νηθνλνκηθή

δξαζηεξηφηεηα,

κεγηζηνπνηψληαο θαη ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο ξνήο αγαζψλ θαη
πιηθψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ ηαπηφρξνλα ελζαξξχλνληαη
νη

κηθξνκεζαίεο

επηρεηξήζεηο

ζε

ζπλζήθεο

ειεχζεξνπ

αληαγσληζκνχ, (Steiner & Woods: EC Law, 8ε έθδ. ζει. 396). Η
ΔΠΑ εθαξκφδεη ζηελ πξάμε ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ θαη΄
επηηαγή

ησλ πην πάλσ άξζξσλ ηεο ΛΔΔ, θαζψο επίζεο θαη ηα

πξνλννχκελα απφ ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003, πξνο
αλαραίηηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο θαηαρξεζηηθήο ζέζεο απφ κηα
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επηρείξεζε. Σέηνηα είλαη ε απνζηνιή ηεο ΔΠΑ πνπ ην άξζξν 28
ηνπ Νφκνπ ηεο δίδεη ηε δπλαηφηεηα, αθφκε θαη απηεπαγγέιησο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ
1/2003, λα εθδίδεη πξνζσξηλά κέηξα «θαηά ηελ θξίζε ηεο»
αλαγθαία, ιακβάλνληαο θαη επηιέγνληαο, πξφζζεηα, λα ζέζεη ηνπο
«αλαγθαίνπο θαηά πεξίπησζε όξνπο».

Η ΔΠΑ είλαη έλα ηδηάδνλ φξγαλν πέξαλ ηνπ ζπλήζνπο απινχ
δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.

Οη απνθάζεηο ηεο ραξαθηεξίδνληαη σο

δηνηθεηηθήο θχζεσο θαη γη΄ απηφ ρσξεί αλαζεσξεηηθφο έιεγρνο
δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο.

Απηφ φκσο δελ

εμαληιεί ην δήηεκα ηεο ζεζκηθήο ηδηφηεηαο ηεο.

Ο Νφκνο έρεη

πξνλνήζεη κε ξεηή αλαθνξά ζην άξζξν 8 λα ηνλίζεη ην αλεμάξηεην
ηεο ΔΠΑ («Ιδξύεηαη αλεμάξηεηε Δπηηξνπή ……»).

Απηφ ην

αλεμάξηεην ηνλίδεηαη θαη δηαθεξχζζεηαη ζηε λνκνινγία θαηά
ζπζηεκαηηθφ

ηξφπν.

ηελ

Παγθύπρηος

Οργαληζκός

Αγειαδοηρόθωλ (Π.Ο.Α.) λ. ΔΠΑ – αλσηέξσ – εθηφο ηεο
αλαθνξάο ζην αλεμάξηεην ηεο ΔΠΑ, θαηαγξάθεθε θαη φηη «Ωο
αλεμάξηεηε Αξρή, ε Δπηηξνπή δελ έρεη ην ίδην θαζεζηώο όπσο
άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο.».

ηε Γεώργηος ησιηαλού λ.

Δπηηροπής Προζηαζίας Αληαγωληζκού, ππφζ. αξ. 1782/2012,
εκεξ. 30.6.2014, πξνζηέζεθε φηη απζηεξψο νκηινχληεο ν Γεληθφο
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Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δελ είλαη θαη΄ αλάγθε ν λνκηθφο ηεο
ζχκβνπινο, έηζη ψζηε ε αλαδήηεζε γλσκάηεπζεο ππ΄ απηνχ λα
κελ ζεσξείηαη σο παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο θπζηθήο δηθαηνζχλεο
ιφγσ ηεο αλάκεημεο ηνπ ζεζκηθνχ εθείλνπ νξγάλνπ πνπ είλαη
ζχκβνπινο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ελαληίνλ ησλ νπνίσλ
ζηξέθεηαη

ε

ίδηα

ε

θαηαγγειία

ελψπηνλ

ηεο

ΔΠΑ,

νχηε

ζεσξνχκελεο σο παξαβίαζε ηεο αξρήο φηη νπδείο δχλαηαη λα είλαη
θξηηήο ησλ ηδίσλ ησλ πξάμεσλ ηνπ.

Σν αλεμάξηεην ηεο ΔΠΑ δηαζθαιίδεηαη πέξαλ ηεο ιεθηηθήο
αλαγλψξηζεο ζην άξζξν 8 ηνπ Νφκνπ, κε κηα ζεηξά άιισλ
δηαηάμεσλ.

Ο Πξφεδξνο θαη ηα ηέζζεξα κέιε ππεξεηνχλ ππφ

θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο, ε ζεηεία ηνπο είλαη πεληαεηήο,
κε αλαλέσζε άπαμ, ε απνκάθξπλζε ηνπο δελ είλαη δπλαηή, παξά
κφλν θαηά ηα πξνλννχκελα απφ ην Νφκν, θαη κφλν θαηφπηλ
παξνρήο επθαηξίαο ζηνλ επεξεαδφκελν λα εθζέζεη θαη ππνβάιεη ηηο
απφςεηο ηνπ, ε δε αληηκηζζία θαη άιια σθειήκαηα ηνπ Πξνέδξνπ
θαη ησλ κειψλ δελ δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ θαηά δπζκελή
ηξφπν απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, παξφιν πνπ δηνξίδνληαη απφ
απηφ θαζνξίδνληαο θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ αληηκηζζία θαη ηα
άιια σθειήκαηα, (άξζξα 9 θαη 10 ηνπ Νφκνπ).

Η ηειεπηαία

πξφλνηα πεξί απαγφξεπζεο θαηά ην δπζκελέζηεξν ησλ φξσλ
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εξγαζίαο, αληηκηζζίαο θαη σθειεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
εθφζνλ επζέσο παξαπέκπεη ζηελ παξφκνηα πξφλνηα πνπ
απαληάηαη ζηα Άξζξα 133.12, 153.12 θαη 158.3 γηα ηνπο Γηθαζηέο
γεληθά είηε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ (κεηά ηελ ελνπνίεζε κε ην
Νφκν 33/64), είηε ησλ θαησηέξσλ Γηθαζηεξίσλ.
Η ΔΠΑ έρεη επξείεο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο.

Γηεξεπλά θαη

απνθαζίδεη ζρεηηθά κε παξαβηάζεηο ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ,
δηελεξγεί έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο,
απνθαζίδεη

ηε

ιήςε

πξνζσξηλψλ

κέηξσλ,

επηβιέπεη

θαη

δηαζθαιίδεη φηη δελ αλαπηχζζνληαη ζπκθσλίεο ζε επηρεηξήζεηο ή
πξαθηηθέο ελαξκνληζκέλεο πνπ πεξηνξίδνπλ ή λνζεχνπλ ηνλ
αληαγσληζκφ. Καηά ην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ, αληηθείκελν είλαη νη
ζπκθσλίεο ή πξαθηηθέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
παξαθψιπζε ή λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, θαηά δε ην άξζξν 6,
απαγνξεχεηαη ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε δεζπφδνπζαο ζέζεσο.
ηηο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο ηεο ΔΠΑ είλαη θαη ε επηβνιή
θπξψζεσλ

πνπ

εθηείλνληαη

απφ

ηελ

ππνρξέσζε

ησλ

εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ ή επηρεηξήζεσλ λα ηεξκαηίδνπλ ηε
δηαπηζησζείζα παξάβαζε θαη λα απνθχγνπλ παξφκνηεο πξαθηηθέο
ή επαλαιήςεηο ζην κέιινλ, κέρξη θαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ πνπ αλέξρεηαη κέρξη ην 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο ή κέρξη ην άζξνηζκα ηνπ 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ
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θάζε

επηρείξεζεο

κέινπο

ηεο

παξαβαίλνπζαο

έλσζεο

επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, (άξζξν 23 ηνπ Νφκνπ).

Πξφζζεηα, θαηά ην άξζξν 30 ηνπ Νφκνπ, ε ΔΠΑ έρεη εμνπζία
ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη αλάινγεο έξεπλαο, ηα δε πξφζσπα
πνπ

είλαη

ππφ

έξεπλα

ππνρξενχληαη

ζηελ

παξνρή

ησλ

πιεξνθνξηψλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30Α ηνπ Νφκνπ, εθηφο εάλ,
ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, ε παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ ζα πξνζέθξνπε ζε δηάηαμε ηνπ Γηθαίνπ ηεο Έλσζεο
ή Νφκνπ ή δεπηεξνγελνχο Ννκνζεζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ
ελαξκφληζε κε ην Γίθαην ηεο Έλσζεο.

Η ΔΠΑ δηθαηνχηαη,

πεξαηηέξσ, λα δηεμάγεη ζπλεληεχμεηο κε ζθνπφ ηε ιήςε δειψζεσλ
αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο, αιιά, θαη θαηά ην
ζεκαληηθφ άξζξν 31, δηθαηνχηαη θαη έρεη εμνπζία λα εηζέξρεηαη ζε
γξαθεία θαη ρψξνπο εξγαζίαο κε ζθνπφ λα ειέγρεη ηα αξρεία, ηα
βηβιία, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα πνπ
αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
λα ιακβάλεη αληίγξαθα.

εκεηψλεηαη φηη απηή ε δηείζδπζε ζε

αξρεία, βηβιία θαη ινγαξηαζκνχο κηαο επηρείξεζεο δχλαηαη λα γίλεη
ρσξίο νπνηαλδήπνηε πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε.
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Απφ φια ηα πην πάλσ, ζπλάγεηαη ην κνλνζήκαλην ηεο ΔΠΑ.
Αθξηβψο, ιφγσ ησλ εμνπζηψλ ηεο, αιιά θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ
ηεο, έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε λνκνινγία φηη ζα πξέπεη νη ελέξγεηεο
ηεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα Άξζξα 6.1 ηεο Δπξσπατθήο
χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 30.2 ηνπ πληάγκαηνο,
πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηηαγήο γηα δίθαηε δίθε απφ
αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην Γηθαζηήξην ή Όξγαλν. Η ΔΠΑ, ζηελ
νπζία, πέξαλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο σο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ελεξγεί
θαη σο νησλεί δηθαζηηθφ φξγαλν. Η Ννκνινγία πνπ έρεη αλαπηπρζεί
ζην δήηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΑ, θαη ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηε
ζπγθξφηεζε ηεο, αθξηβψο, ππνζηπιψλεη ην αλεμάξηεην ηεο ζε θάζε
ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο. Η ΔΠΑ, ζπλεπψο, ιεηηνπξγεί σο
νησλεί δηθαζηηθφ φξγαλν, εθφζνλ έρεη ζθνπφ ηελ εθαξκνγή, θαηά
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ηνπ Νφκνπ, κέζσ ηεο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ
θπξψζεσλ θαη δελ έρεη ζθνπφ ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο.
Δπξσπατθφ

Γηθαζηήξην

Αλζξσπίλσλ

Γηθαησκάησλ

Σν
έρεη

αλαγλσξίζεη κε ηε λνκνινγία ηνπ φηη ε επηβνιή δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηάγλσζεο ηνπ «criminal
charge» ηνπ Άξζξνπ 6(1) ή ηεο «νηαζδήπνηε θαη΄απηνχ πνηληθήο
θαηεγνξίαο» θαηά ην Άξζξν 30.2 ηνπ πληάγκαηνο, έρνληαο θαηά
λνπ ηε λνκηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ κέηξνπ πνπ επηβάιιεηαη θαηά
ην εζληθφ δίθαην, ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ κέηξνπ θαη ηε θχζε θαη
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βαζκφ απζηεξφηεηαο ηεο πνηλήο. ηελ Case of Grande Stevens v
Italy, Application No. 18640/10, εκεξ. 7.7.2014 ηνπ ΔΓΑΓ, ιέρζεθε
φηη:

«The Court reiterates its established case-law that, in determining
the existence of a “criminal charge”, it is necessary to have regard
to three factors: the legal classification of the measure in question in
national law, the very nature of the measure, and the nature and
degree of severity of the “penalty” …. Furthermore, these factors
are alternative and not cumulative ones: for Article 6 to apply in
respect of the words “criminal charge”, it suffices that the offence in
question should by its nature be “criminal” from the point of view of
the Convention, or should have made the person concerned liable
to a sanction which, by virtue of its nature and degree of severity,
belongs in general to the “criminal” sphere. This, however, does
not exclude a cumulative approach where separate analysis of each
criterion does not make it possible to reach a clear conclusion as to
the existence of a “criminal charge” (see Jussila v. Finland [GC], no.
73053/01, §30 and 31, ECHR 2006-XIII, and Zaicevs v. Latvia, no.
65022/01, §31, ECHR 2007-IX (extracts)).»

Αιιά θαη πεξαηηέξσ, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζην Λνπμεκβνχξγν,
ζηελ ππφζεζε Montecatini SpA v Commission (1999) ECR I4575, απνθάζηζε φηη παξαβηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ πεξί
αληαγσληζκνχ ραξαθηεξίδνληαη σο «criminal» γηα ηνπο ζθνπνχο
ηνπ Άξζξνπ 6(2) ηεο χκβαζεο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, πνπ
πξνζηαηεχεηαη θαη ζηελ Κνηλνηηθή Έλλνκε Σάμε.
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ηελ απφθαζε Ραδηνθσληθό Ίδξπκα Κύπξνπ v Καξαγηώξγε
(1991) 3 Α.Α.Γ. 159, είρε πξνζβιεζεί ε ζπληαγκαηηθφηεηα
λνκνζεηηθψλ πξνλνηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηηθψλ
θνκκάησλ

πνπ

εθπξνζσπνχληαη

ζηε

Βνπιή

κεηά

απφ

δηαβνπιεχζεηο κε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ
ζπκβνπιίσλ ησλ Οξγαληζκψλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, αιιά θαη ηελ
ηνπνζέηεζε παξαηεξεηψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαηά ηηο ζπλεδξίεο
ησλ πκβνπιίσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Κξίζεθε, θαηά πιεηνςεθία,
φηη, ήηαλ επηβεβιεκέλε ε δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη
δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο σο πξνέθηαζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ
εμνπζηψλ πνπ εκπεξηέρεηαη ζην χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο, αξρή ε
νπνία επηβεβαηψζεθε αξγφηεξα, θαηά πιεηνςεθία, ζηελ Πξόεδξνο
ηεο Γεκνθξαηίαο v Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ (2011) 3
Α.Α.Γ. 777. Καηά ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε αλαγλσξίδεηαη ε
ζπληαγκαηηθή επηηαγή, θαη δηά ηεο Ννκνινγίαο, γηα ηελ ηήξεζε ηεο
αξρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ καθξάλ απφ ηελ
πνιηηηθή επηξξνή, έηζη ψζηε λα απαγνξεχεηαη ε αλάκεημε ηεο
πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κξάηνπο. Η αξρή
ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, φπσο ηνλίζηεθε ζηελ απφθαζε,
έρεη ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ
καθξηά απφ νπνηαλδήπνηε πνιηηηθή επηξξνή, έηζη ψζηε ε
ιεηηνπξγία απηή λα είλαη πνιηηηθά απξφζσπε.

Οη αξρέο ηνπ
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Κξάηνπο Γηθαίνπ ζεκειηψλνπλ ηελ απαίηεζε γηα ρξεζηή δηνίθεζε,
αιιά θαη γηα ακεξνιεςία.

Ιδηαίηεξα, φκσο, φζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ ΔΠΑ, είλαη ζεκαληηθή ε
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο, ζηελ Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ
v

Γεκνθξαηίαο

(κέζσ

Δπηηξνπήο

Πξνζηαζίαο

ηνπ

Αληαγσληζκνύ) (2007) 3 Α.Α.Γ 560, φπνπ νη Δθεζείνληεο, νη
νπνίνη είραλ θαηαγγειζεί γηα θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζε
βάξνο αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο, κε ηελ ΔΠΑ λα εθδίδεη πξνζσξηλφ
δηάηαγκα, ήγεηξαλ ην δήηεκα ηεο πάζρνπζαο ζπγθξφηεζεο ηεο
ΔΠΑ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ, σο κέινπο, ηνπ Κσζηή
Δπζηαζίνπ, πνπ θαηά ηνλ ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζηελ ΔΠΑ ήηαλ
κέινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λαηζηψλ θαη, θαηά ηνλ νπζηψδε
γηα ηελ ππφζεζε ρξφλν, Γήκαξρνο. Η Οινκέιεηα, απνδερφκελε
ηελ

Έθεζε,

αθχξσζε

ηελ

πξσηφδηθε

απφθαζε

πεξί

κε

αζπκβίβαζηνπ ζπκκεηνρήο ζε δηνηθεηηθφ φξγαλν Γεκάξρνπ ή
Γεκνηηθνχ πκβνχινπ, επεηδή ν πεξί Γήκσλ Νφκνο δελ θαζφξηδε
ηέηνην αζπκβίβαζην, αιιά νχηε θαη ν πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ
Αληαγσληζκνχ Νφκνο πεξηφξηδε ηέηνηα ζπκκεηνρή.

Η Οινκέιεηα

θαηέιεμε σο εμήο, θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ηεζεί απηνχζην ην ζρεηηθφ
απφζπαζκα:
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«Με όιν ην ζεβαζκό ζα δηαθσλήζνπκε κε ηελ πην πάλσ ζέζε ηνπ
ζπλαδέιθνπ καο. Δίλαη αιήζεηα όηη ζηνλ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ
Αληαγσληζκνύ Νόκν δελ ηίζεηαη ξεηόο πεξηνξηζκόο ηεο ζπκκεηνρήο
δεκάξρσλ ή δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ζηε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο.
Όκσο ζε έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο ππόθεηληαη όιεο νη ζπκπξάμεηο ή
πξάμεηο επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ηθαλέο έλεθα ηεο ζύκπξαμεο ή ηεο
θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο δεζπόδνπζαο ζέζεο κηαο
επηρείξεζεο, είηε λα πεξηνξίζνπλ ηελ ειεύζεξε πξόζβαζε ζηελ
αγνξά, είηε λα πεξηνξίζνπλ ζε αηζζεηό βαζκό ηνλ αληαγσληζκό, είηε
λα παξαβιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηώλ. Καηά ην
ζρεηηθό νξηζκό ζηηο ηέηνηεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε
επηρείξεζε ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ζηελ νπνία ην Γεκόζην
δύλαηαη λα αζθήζεη άκεζα ή έκκεζα απνθαζηζηηθή επηξξνή. Καη ην
Γεκόζην πεξηιακβάλεη, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 2 όρη κόλν ην
Κξάηνο, αιιά θαη ηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο. Η ζπκκεηνρή,
θαηά ζπλέπεηα, δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ θαη δεκάξρσλ ζηελ
Δπηηξνπή είλαη παξάλνκε.»

Δμίζνπ

ζεκαληηθή

είλαη

Σειεπηθνηλσληώλ

θαη

Κύπξνπ

ε

επφκελε

v

ππφζεζε,

Δπηηξνπή

Αξρή

Πξνζηαζίαο

Αληαγσληζκνύ (2009) 3 Α.Α.Γ. 258, φπνπ ε Πιήξεο Οινκέιεηα,
ηψξα,

απνδέρζεθε

ηελ

Έθεζε

ελαληίνλ

ηεο

πξσηφδηθεο

απφθαζεο, κε ηελ νπνία απεξξίθζε ε πξνζθπγή ησλ Δθεζεηφλησλ
θαηά ησλ επίδηθσλ απνθάζεσλ ηεο ΔΠΑ, επηθαινχκελε ηελ
εθδνζείζα,

ζην

κεηαμχ,

απφθαζε

ηεο

Οινκέιεηαο

ζηελ

πξνεγεζείζα Αξρή Σειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ v Γεκνθξαηίαο
κέζσ Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ (2007) 3
Α.Α.Γ 560.

Η Πιήξεο Οινκέιεηα απέξξηςε ην επηρείξεκα ηεο

εθεζίβιεηεο ΔΠΑ, φηη ε απφθαζε ηνπ 2007 ζα έπξεπε λα κελ
αθνινπζεζεί θαη λα δηαθνξνπνηείην σο ιαλζαζκέλε.

Η Πιήξεο
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Οινκέιεηα, αθνχ αλαθέξζεθε ζηηο αξρέο πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηε
Ννκνινγία, φπσο ηηο Νηθνιάνπ v Νηθνιάνπ (αξ. 2) (1992) 1
Α.Α.Γ. 1338 θαη Μαπξνγέλεο v Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ
(αξ. 3) (1996) 1 Α.Α.Γ. 315, σο πξνο ηε δπλαηφηεηα απφθιηζεο
απφ πξνεγνχκελεο απνθάζεηο, αξλήζεθε λα αλαηξέςεη ηελ
απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ 2007, ιέγνληαο ηα εμήο:
«Τν ελδερόκελν αλαηξνπήο πξόζθαηεο απόθαζεο αληηκεησπίδεηαη
κε επηθύιαμε. Όκσο, ε όπνηα δηζηαθηηθόηεηα ππνρσξεί, όηαλ
δηαπηζησζεί όηη ε αξρή δηθαίνπ, ηελ νπνία ελζσκαηώλεη ε απόθαζε
είλαη αδηακθηζβήηεηα εζθαικέλε.
Σηελ παξνύζα ππόζεζε ε απόθαζε πνπ θεξύζζεη ηε ζπγθξόηεζε
ηεο Δπηηξνπήο παξάλνκε ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο δεκάξρνπ ή
δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ είλαη πξόζθαηε. Παξά ηαύηα, ην δηθαζηήξην
δελ ζα είρε δηζηαγκό λα ηελ αθπξώζεη αλ θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα
όηη είλαη αδηακθηζβήηεηα εζθαικέλε. Γελ κπνξνύκε όκσο λα πνύκε
θάηη ηέηνην θαη ν εππαίδεπηνο ζπλήγνξνο γηα ηνπο εθεζίβιεηνπο δελ
καο έδεημε νπνηνδήπνηε ιόγν ζηνλ νπνίν λα κπνξνύζακε λα
ζηεξηρζνύκε θαη λα ζπκπεξάλνπκε όηη ε πην πάλσ απόθαζε είλαη
ιαλζαζκέλε, νύησο ώζηε λα πξέπεη λα αλαηξαπεί. Βξίζθνπκε όηη ε
επηρεηξεκαηνινγία ησλ εθεζηβιήησλ δελ πείζεη όηη ε απόθαζε είλαη
θαηαθαλώο ιαλζαζκέλε.»

Σν ratio ησλ απνθάζεσλ απηψλ έγθεηηαη, ινηπφλ, ζηνλ απνθιεηζκφ
ζπκκεηνρήο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζηελ ΔΠΑ θαη απηή ε
δηαθεξπρζείζα αξρή απνηειεί, ζηελ νπζία, δεδηθαζκέλν, απφ ην
νπνίν δε ρσξεί απφθιηζε.

Παξελζεηηθά, ζε επίπεδν Μνλνκέιεηαο, ε αλάκεημε πνιηηηθψλ
θνκκάησλ ζηηο απνθάζεηο ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
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θξίζεθε αλεπίηξεπηε.

πγθεθξηκέλα ζηελ ππφζεζε Ξάλζε

Γεκνζζέλνπο v πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσλ Λεπθσζίαο (2001)
4 Α.Α.Γ. 1138, ην Γηθαζηήξην αθχξσζε ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε
ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη, θαηά ηε ςεθνθνξία ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν,
ε ηνπνζέηεζε ησλ κειψλ έγηλε, φρη απηφλνκα θαη απηνηειψο, αιιά
σο κέιε πνιηηηθψλ νκάδσλ, ζπιινγηθά. Παξφκνηα αληηκεηψπηζε
ππήξμε θαη ζηελ Λαδάξνπ v πκβνπιίνπ Απνρεηεύζεσο
Λάξλαθαο (2000) 4 Α.Α.Γ. 174, φπνπ ζηηγκαηίζηεθε ε πξαθηηθή
ηεο ηνπνζέηεζεο πξνο απφθαζε, θνκκαηηθήο νκάδαο ππέξ ή
ελαληίνλ κίαο πξφηαζεο, εθφζνλ ήηαλ δεδνκέλν φηη ε φπνηα
ηνπνζέηεζε γηλφηαλ κε θνκκαηηθά θξηηήξηα, «… ηα νπνία είλαη όισο
δηόινπ αιιόηξηα θαη αλεπίηξεπηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ· ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε ρξεζηή δηνίθεζε επηβάιιεη ηε ιήςε
ησλ απνθάζεσλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα θαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο
ηνπ

δηνηθεηηθνύ

δηθαίνπ,

πνπ

έρνπλ,

κάιηζηα,

πξόζθαηα

θσδηθνπνηεζεί ζηνλ πεξί ησλ Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Γηθαίνπ Νόκν ηνπ 1999, Ν.158(1)/99.»

Παξφκνην θαηλφκελν

ρεηξηζκνχ ζεκάησλ ζε δηνηθεηηθά φξγαλα παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ
Μηθέιια Υαηδεησάλλνπ v Γήκνπ Κάησ Πνιεκηδηώλ, Τπόζ. Αξ.
1570/2008, εκεξ. 30.6.2010, φπνπ ε απφθαζε αθπξψζεθε ιφγσ
ηεο πνιιαπιψο πάζρνπζαο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά
ηε ιήςε ηεο απφθαζεο, θαηά ηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, αξηζκφο
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δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, αλεθφλησλ ζηελ νκάδα ηνπ ΓΗΤ,
απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξία, ελψ άιινο αξηζκφο ζπκβνχισλ ηεο
νκάδαο ηνπ ΓΗΚΟ, δήισζε φηη ζα παξέκελε ζηε ζπλεδξία,
απέρνληαο φκσο απφ νπνηαλδήπνηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.

Ο Δπξσπατθφο Καλνληζκφο 1/2003 εκπεξηέρεη ηελ αλάγθε σο πξνο
ην αλεμάξηεην ησλ Δζληθψλ Δπηηξνπψλ Αληαγσληζκνχ, σο κέξνο
ηεο γεληθψο απνδεθηήο αξρήο φηη, γηα λα εθαξκνζηεί κε
απνηειεζκαηηθφηεηα ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ
ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη επάλαγθεο φπσο νη Δπηηξνπέο
απηέο είλαη θαη παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Αθήλεηαη, απφ ηελ Οδεγία, ζηα Κξάηε Μέιε,
αξθεηφο

βαζκφο

ειεπζεξίαο

ή

ειαζηηθφηεηαο

ζηνλ

ηξφπν

δηακφξθσζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο
ηνπ αληαγσληζκνχ. Η πξνυπφζεζε πνπ απαληάηαη ζην άξζξν 35
ηεο Οδεγίαο, θαζνξίδεη φηη,

«The Member States shall designate the competition authority or
authorities responsible for the application of Articles 81 and 82 of
the Treaty in such a way that the provisions of this regulation are
effectively complied with.»

Δίλαη εκθαλέο, απφ ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο, φηη ε ζηφρεπζε ηεο
είλαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο έλσζεο ζηνλ
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ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηδηαηηέξσο, θαη΄επίθιεζε, ησλ άξζξσλ
81 θαη 82 ηεο πλζήθεο. ηελ παξάγξαθν 7 ηνλίδεηαη ε θαίξηα
ζπκβνιή ησλ εζληθψλ Γηθαζηεξίσλ ζηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο αληαγσληζκνχ. ην άξζξν ησλ Sofia Alves, Jeroen
Capiau and Ailsa Sinclair: Principles for the Independence of
Competition Authorities (νη ζπγγξαθείο είλαη δηεπζπληέο ή
ιεηηνπξγνί

ηεο

Μνλάδαο

Αληαγσληζκνχ

ζηελ

Δπξσπατθή

Δπηηξνπή), εμεηάδεηαη φιν ην θάζκα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ
Δπηηξνπψλ Αληαγσληζκνχ.
ηηο

Δπηηξνπέο

απηέο

λα

Σνλίδεηαη ε αδήξηηε αλαγθαηφηεηα γηα
ιακβάλνπλ

ηηο

απνθάζεηο

ηνπο

ακεξφιεπηα, καθξηά θαη αδέζκεπηεο απφ νπνηαλδήπνηε πνιηηηθή
επηξξνή ή ζπκθέξνλ, ή άιιεο εμσηεξηθέο πηέζεηο ή επηδξάζεηο.
Γίλεηαη αλαθνξά ζε πιεζψξα βηβιηνγξαθίαο, πνπ αλαδχεη ηελ
αλάγθε νη Δπηηξνπέο Αληαγσληζκνχ λα είλαη αλεμάξηεηεο θαη
απνκνλσκέλεο ή κνλσκέλεο («insulated») απφ πνιηηηθέο θαη
νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ή αλακείμεηο.

Θεσξείηαη, δε, αλαγθαίν

φπσο νη Δζληθέο Δπηηξνπέο είλαη θαη παξακέλνπλ αλεμάξηεηεο απφ
Τπνπξγεία.

ε έγγξαθν ηνπ Directorate for Financial and

Enterprise Affairs Competition Committee ηεο Γξακκαηείαο ηνπ
Organisation for Economic Co-Operation and Development,
εκεξνκελίαο 1-2 Γεθεκβξίνπ, 2016, θαηαγξάθεηαη ε γεληθή
ζχγθιηζε «… that independence from political intervention is a
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necessary condition for ensuring that competition delivers the
intended effects for the benefit of the whole society.

It is a

prerequisite that enables them (competition authorities) to take
decisions solely on the basis of legal and economic considerations
without being influenced by political (or business) interests….. The
independence of competition authorities has a symbolic value»
(παξ. 18-19)

ηε Γεκνθξαηία, ν Ννκνζέηεο επέιεμε, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί
ζηελ αξρή ηνπ ζθεπηηθνχ, κε θαζαξφ θαη απζηεξφ ηξφπν, λα
δηαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ΔΠΑ, κε ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηεο
Δπηηξνπήο, θαηά ην άξζξν 8, πνπ έρεη ηε ζπγθξφηεζε, ιεηηνπξγία,
αξκνδηφηεηεο, εμνπζίεο θαη θαζήθνληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην Νφκν.
Με ζεηξά άιισλ πξνλνηψλ, πνπ θαηαγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο,
δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ
(«structural independence»). Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δηνξίδεη,
θαηά ην άξζξν 9, ηνλ Πξφεδξν θαη ηα άιια ηέζζεξα Μέιε ηεο ΔΠΑ,
απφ πξφζσπα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δλέξγεηαο,
Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. Ο Πξφεδξνο πξέπεη λα
είλαη εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη ήζνπο, ν νπνίνο έρεη εμεηδηθεπκέλε
γλψζε θαη πείξα πεξί ηα λνκηθά θαη είλαη ηθαλφο λα ζπκβάιεη ζηελ
πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Νφκνπ, ηα δε άιια ηέζζεξα Μέιε
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πξέπεη λα είλαη πξφζσπα κε εηδηθεπκέλε γλψζε θαη πείξα πεξί ηα
λνκηθά ή ηα νηθνλνκηθά ή ηνλ αληαγσληζκφ ή ηε ινγηζηηθή ή ην
εκπφξην ή ηελ βηνκεραλία, επίζεο ηθαλά λα ζπκβάινπλ ζηελ
πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Νφκνπ. Καηά ην ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθφ, θαη εδψ θξηλφκελν, άξζξν 9(3):
«(3) Γελ επηηξέπεηαη ζηνλ Πξόεδξν, ζηα άιια ηέζζεξα κέιε ή ζηα
αλαπιεξσκαηηθά κέιε λα έρνπλ νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθό ή άιιν
ζπκθέξνλ, δπλάκελν λα επεξεάζεη ην ακεξόιεπην ηεο θξίζεο ηνπο
θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαηά ηνλ παξόληα Νόκν αξκνδηνηήησλ,
εμνπζηώλ θαη θαζεθόλησλ ηεο Δπηηξνπήο.»

Με βάζε ηε λνκνινγία πνπ έρεη θαηαγξαθεί πξνεγνπκέλσο, ην
άξζξν 9(3) νξηνζεηεί θαηά ηξφπν ζαθή θαη αλαληίιεθην ζηα ηεο
ζπγθξφηεζεο ηνπ νξγάλνπ θαη φρη κφλν ζηα ηεο θαηά πεξίπησζεο
ζχλζεζεο ηνπ. Σν «ακεξφιεπην ηεο θξίζεο» πνπ πξνζδηνξίδεη ην
εδάθην δελ πεξηνξίδεηαη είηε θαηά ιεθηηθφ, αιιά νχηε θαηά
ελλνηνινγηθφ ηξφπν, σο δπλάκελν λα επεξεάζεη θαηά πεξίπησζε
ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία ζπλεδξίαο, αιιά είλαη δηαηππσκέλν
θαηά ηξφπν πνπ δηέπεη θαηά θαζνιηθφ ηξφπν ηελ ελ γέλεη άζθεζε
ησλ φισλ αξκνδηνηήησλ, εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ηεο ΔΠΑ.

Σν φηη ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα εηζαγάγεη ζην άξζξν 9 ην
«ακεξφιεπην ηεο θξίζεο» σο γεληθή αξρή εκπνηίδνπζα ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ ψζηε λα απαγνξεχεη ζηνλ Πξφεδξν, ηα
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κέιε ή ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε λα έρνπλ «νηθνλνκηθφ ή άιιν
ζπκθέξνλ», δίδεη ην ζηίγκα ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο ηεο ΔΠΑ.
Απηφ, δηφηη θαηά πάγηα αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, έηζη θαη
αιιηψο, ε ακεξνιεςία ησλ κειψλ εμππαθνχεηαη θαη δχλαηαη λα
ηίζεηαη ad hoc απφ νπνηνδήπνηε απνδέθηε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο
είηε θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηεο, είηε κεηέπεηηα, πνπ έρεη
έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζβάιεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ή ηελ
ηειηθή απφθαζε πνπ ηνλ επεξεάδεη.

Η αξρή ηεο ακεξνιεςίαο έρεη κηα δηαθνξεηηθή ρξνηά ζην Γηνηθεηηθφ
Γίθαην πνπ, θαηά θαλφλα, ζρεηίδεηαη κε ππνζέζεηο φπνπ, ζηε
ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ, κεηέρεη άηνκν πνπ έρεη ζπγγεληθφ δεζκφ ή
είλαη ζε ηδηάδνπζα ζρέζε κε ηνλ θξηλφκελν ή ζηνλ αθνξψληα ε
δηνηθεηηθή πξάμε, ψζηε λα επεξεάδεηαη ε, θαηά πεξίπησζε,
ζχλζεζε ηνπ νξγάλνπ θαη ζε απηφ ζηνρεχεη, θπξίσο, ε πξφλνηα ηνπ
άξζξνπ 42(2) ηνπ Νφκνπ αξ. 159(1)/1999. Η ζπκκεηνρή ηέηνησλ
αηφκσλ έρεη θξηζεί φηη παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο,
πξέπεη δε ην δήηεκα λα ηίζεηαη ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ κε
ηελ πξψηε επθαηξία θαη λα απνδεηθλχεηαη απζηεξά (Nενθύηνπ v
Γεκνθξαηίαο (2007) 3 ΑΑΓ 8, Υαηδεράλλαο v Γεκνθξαηίαο (Αξ.
2) (2009) 3 ΑΑΓ 655 θαη Mάληδηαξε v Γεκνθξαηίαο (2010) 3
ΑΑΓ 429).
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Η δηαηχπσζε ηνπ εδαθίνπ (3), κέξνο ηνπ επξχηεξνπ άξζξνπ 9, ην
νπνίν θέξεη ηνλ πιαγηφηηηιν «Σπγθξόηεζε θαη Λεηηνπξγία ηεο
Δπηηξνπήο», δηέξρεηαη φιν ην θάζκα ηνπ Νφκνπ, εθφζνλ αθνξά,
νινθιεξσηηθά, ηελ άζθεζε ησλ, δηά ηνπ Νφκνπ, αξκνδηνηήησλ θαη
εμνπζηψλ ηεο ΔΠΑ. Δηζάγεηαη, έηζη, εθ πξννηκίνπ, θαη ην θξηηήξην
ηεο αλππαξμίαο νπνηνπδήπνηε νηθνλνκηθνχ, ή άιινπ, ζπκθέξνληνο
πνπ δχλαηαη, γεληθψο, λα επεξεάζεη ην ακεξφιεπην ηεο θξίζεο
θαηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο ΔΠΑ. Δίλαη,
δε,

αδηακθηζβήηεην

παξαπέκπνπλ,

θαη

φηη,

νη

πξέπεη

ιέμεηο
λα

«ή

άιιν

εξκελεχνληαη

ζπκθέξνλ»
θαηά

ηξφπν

δηαζηαιηηθφ ψζηε λα επηηπγράλεηαη θαη λα δηαζθαιίδεηαη ην
αλεμάξηεην ηεο ΔΠΑ πξνο απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ
πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ.

Καηά ηε λνκνινγία πνπ απαγνξεχεη ηελ

αλάκεημε πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, αιιά θαη,
ηδηαηηέξσο, ζηελ ίδηα ηελ ΔΠΑ, ν δηνξηζκφο ηνπ θ. Υξίζηνπ Σζίγθε,
πνπ, θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν, ήηαλ ζηελ ππξακίδα ηνπ ΓΗΚΟ,
δεκηνπξγεί ξήγκα, θαη κάιηζηα αλεπαλφξζσην, ζην αλεμάξηεην ηεο
ζπγθξφηεζεο ηεο ΔΠΑ. Η ηδηφηεηα ηνπ Υξ. Σζίγθε σο Μέινο ηεο
Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο εθζεκειηψλεη
ζηα κάηηα ηνπ αληηθεηκεληθνχ

παξαηεξεηή ην αλεμάξηεην ησλ

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ ΔΠΑ γεληθψο θαη φρη
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κεκνλσκέλα, θαηά πεξίπησζε. Ο αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο δελ
κπνξεί λα παξαγλσξίζεη φηη, ζηνλ δηνξηζκφ ηνπ θ. Σζίγθε απφ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην παξείζθξεζε, σο αηηηνινγηθφ, θαη ε αλάκεημε
ηνπ ζηα θνηλά, έλλνηα πνπ παξαπέκπεη ζηελ αλάκεημε ηνπ ζηα
πνιηηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ.

πγθεθξηκέλα, φπσο ππέδεημε

εχζηνρα ν εππαίδεπηνο ζπλήγνξνο ηεο ΑΣΗΚ, ην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ην δηνξηζκφ ηνπ θ. Σζίγθε, επέιεμε λα
θαηαγξάςεη, επί ιέμεη, θαη ηα εμήο:

«Η κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, θαζώο θαη ε έληνλε
θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά έρνπλ εθνδηάζεη ηνλ θ. Τζίγθε
κε πινύζηα θαη βαζηά γλώζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο,
εκπνξίνπ, βηνκεραλίαο θαη ηνπξηζκνύ.
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο αξ. 4359, Παξαζθεπή
7.6.2013, Παξάξηεκα Τέηαξην, Μέξνο Ι, Απνθάζεηο Υπνπξγηθνύ
Σπκβνπιίνπ, ζει. 76)»

«ηα θνηλά» ή «ηα θνηλά», είλαη θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ππνζέζεηο θαη πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζχλνιν ησλ
πνιηηψλ, π.ρ. «ε ελαζρφιεζε κε ηα θνηλά είλαη δεκνθξαηηθφ
θαζήθνλ,

ε

δηαρείξηζε

ησλ

δεκνζίσλ

ππνζέζεσλ,

ησλ

πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο πνιίηεο ηνπηθήο ή εζληθήο
θνηλφηεηαο.» (Γ. Μπακπηληώηε:
Γιώζζαο, Γ΄ έθδ. ζει. 911).

Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο
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Ο

ζπλήγνξνο

παξέπεκςε

επίζεο

ζην

Καηαζηαηηθφ

ηνπ

Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηηο εμνπζίεο, αξκνδηφηεηεο θαη
ιεηηνπξγία ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο, κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ, θαηά
ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ, αιιά θαη παξέκεηλε ζηε ζπλέρεηα, ν Υξ.
Σζίγθεο. Τπεδείρζε ηδηαηηέξσο ε ηήξεζε θνκκαηηθήο πεηζαξρίαο κε
ηελ επηβνιή απζηεξφηεξσλ θπξψζεσλ ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε.
Σν Γεκνθξαηηθφ Κφκκα, ζηελ ππξακίδα ηνπ νπνίνπ είλαη ν Υξ.
Σζίγθεο, ιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Πνιηηηθψλ Κνκκάησλ
Νφκν αξ. 175(1)/2012, θξαηηθή ρνξεγία, ελψ δχλαηαη λα ιακβάλεη
θαη λα απνδέρεηαη ηδησηηθέο ρξεκαηηθέο ή κε εηζθνξέο απφ θπζηθά
ή λνκηθά πξφζσπα. Χο «πνιηηηθφ θφκκα» νξίδεηαη εθείλε ε έλσζε
ή

νκάδα

αλζξψπσλ

πνπ

έρεη

πνιηηηθφ,

ηδενινγηθφ

ή

πξνγξακκαηηθφ ηζηφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε εθινγέο θαη ζπκπξάηηεη ζην
ζρεκαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο ηνπ ιανχ.

ηνλ

αληηθεηκεληθφ

ηξίην

παξαηεξεηή,

είλαη

αδχλαηνο

ν

δηαρσξηζκφο ηεο θνκκαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θ. Σζίγθε απφ ηελ
πξνζσπηθή ηνπ ηδηφηεηα.

Σέηνην επηρείξεκα είλαη θαη θχζεη θαη

ζέζεη άλεπ εξείζκαηνο, ηδηαίηεξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, θαηά ην δηνξηζκφ, ζεψξεζε ηελ αλάκεημε
ηνπ θ. Σζίγθε θαη κάιηζηα θαηά έληνλν θαη ελεξγό ηξφπν ζηα
θνηλά, σο έλα απφ ηα πξνζφληα γηα δηνξηζκφ. Σν εξψηεκα δελ
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εμαληιείηαη ζην αλ ν δηνξηζκφο ππεδείρζε απφ πνιηηηθφ θφκκα,
ψζηε λα πξνσζεί ζέζεηο θαη πνιηηηθέο ηνπ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη
ζηελ πςειή θνκκαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνπ ελδέρεηαη, εθ πξννηκίνπ, λα
εγείξεη εξσηεκαηηθά σο πξνο ην ακεξφιεπην, γεληθψο, ηεο θξίζεο
ηνπ ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπ ζε πνιηηηθφ θφκκα, ην νπνίν
ρξεκαηνδνηείηαη, λνκίκσο θαηά ηα άιια, απφ θξαηηθή ρνξεγία ή θαη
ηδησηηθή, πέξα ηεο πξνψζεζεο πνιηηηθήο γξακκήο.

Αλ ην

Τπνπξγηθφ πκβνχιην δηφξηδε θαη ηνλ Πξφεδξν θαη φια ηα κέιε
θαη΄αλάινγν ηξφπν, φπσο δηφξηζε ηνλ θ. Σζίγθε, ζα ήηαλ
εμαηξεηηθά δχζθνιν λα έπεηζε θάπνηνο πεξί ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο
ΔΠΑ, ηελ νπνία ε ίδηα νθείιεη λα δηαηεξεί θαη λα πξνζηαηεχεη πάζε
ζπζία.

Τπελζπκίδεηαη φηη, ζηελ ΑΣΗΚ v Γεκνθξαηίαο, κέζσ ΔΠΑ ηνπ
2007, ε ζπκκεηνρή δεκάξρνπ ζεσξήζεθε σο παξάλνκε (θαη
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ), ιφγσ, αθξηβψο, εθ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζηνλ
έιεγρν ηεο ΔΠΑ εκπίπηνπλ φιεο νη ζπκπξάμεηο θαη επηρεηξήζεηο
ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θάζε επηρείξεζε ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ
δηθαίνπ, ζηνλ νπνίν ην Γεκφζην κπνξεί λα αζθήζεη άκεζα ή έκκεζα
επηξξνή. Πνιχ πεξηζζφηεξν, δελ κπνξεί παξά λα ζεσξεζεί σο
αλαγθαία πξνέθηαζε ηεο αξρήο απηήο, ζηελ νπνία αξλήζεθε λα
επέκβεη ην 2009 ε Πιήξεο Οινκέιεηα, θαη ην παξάλνκν δηνξηζκνχ
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θνκκαηηθνχ ζηειέρνπο δηφηη είλαη αδχλαην εθ πξννηκίνπ λα
ζπλεθηηκεζνχλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, νη
πξνεθηάζεηο ησλ επηξξνψλ θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ εκπιέθνληαη, ελ
δπλάκεη πάληνηε, ιφγσ ηεο θνκκαηηθήο απηήο ηδηφηεηαο.

Γηα όινπο ηνπο πην πάλσ ιόγνπο, ε πξσηόδηθε απόθαζε
θξίλεηαη νξζή θαη ζα απνξξίπηακε ηελ Έθεζε ηεο ΔΠΑ.

η. Ναζαλαήι, Γ.

Λ. Παξπαξίλνο, Γ.

Α. Ληάηζνο, Γ.

Κ. ηακαηίνπ, Γ.
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