
ΑΝΩΤΑΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ANAΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ 
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19 Απριλίου, 2006 

  

[ΚΡΟΝΙ∆ΗΣ, ∆/στής] 

  

1.      LUMIERE TV LTD., 
2.      LUMIERE SERVICES LTD., 

Αιτητές, 
ν. 
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
Καθ΄ης  η Αίτηση. 

  
  

∆. Καλλής, για τους Αιτητές. 

Β. Χριστοφόρου (κα), για την Καθ΄ης η Αίτηση. 

Λ. Παπαφιλίππου, για το Ενδιαφερόµενο Μέρος ΑΝΤ1. 

Ρ. Καλλιγέρου (κα), για το Ενδιαφερόµενο Μέρος ΚΟΠ. 

  

  

  
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  
Στις 13.8.2003 ο τηλεοπτικός σταθµός ΑΝΤΕΝΝΑ TV LTD. (ANT1) µε 

επιστολή του προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισµού (ΕΠΑ), καθ' ης η 

αίτηση στη διαδικασία αυτή, κατάγγειλε τις αιτήτριες εταιρείες και την 

Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), ενδιαφερόµενο µέρος αρ. 2 στη 

διαδικασία αυτή, για πιθανή παράβαση του άρθρου 4 ή 6 του περί 

Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 1989 (Ν. 207/89). 

  



Η ΕΠΑ σε συνεδρία της, ηµερ. 25.8.2003 έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή 

δέουσας προκαταρκτικής έρευνας σε σχέση µε την πιο πάνω καταγγελία.  

Ακολούθως σε νέα συνεδρία της στις 15.9.2003 αποφάσισε όπως σε 

συνδυασµό µε την διερεύνηση της καταγγελίας αυτής εξεταστεί και δεύτερη 

καταγγελία του ΑΝΤ1, ενδιαφερόµενο µέρος 1 στη διαδικασία αυτή, ηµερ. 

12.9.2003. 

  

Κατά τη συνεδρία της η ΕΠΑ, στις 18.12.2003, εξέτασε την προκαταρκτική 

έρευνα της Υπηρεσίας και αποφάσισε ότι προκύπτουν πιθανολογούµενες 

παραβάσεις των άρθρων 4(1)(α)(β)(δ) και (ε) και 6(2)(β)(γ)(δ) από τις 

αιτήτριες εταιρείες αλλά και την ΚΟΠ προς τις οποίες εστάλησαν οι σχετικές 

εκθέσεις αιτιάσεων. 

  

Κατά τη συνεδρία της ΕΠΑ στις 12.1.2004 οι εκπρόσωποι του ΑΝΤ1 

ήγειραν θέµα τροποποίησης της Έκθεσης Αιτιάσεων µε την προσθήκη των 

παραβάσεων των άρθρων 4(1)(γ), 6(1) και 6(2)(α).  Η ΕΠΑ οµόφωνα 

αποδέχτηκε την πιο πάνω ένσταση του ΑΝΤ1 και επέδωσε τροποποιηµένες 

Εκθέσεις Αιτιάσεων στις αιτήτριες και στην ΚΟΠ για τις παραβάσεις των πιο 

πάνω άρθρων.  Επιπρόσθετα η ΕΠΑ όρισε ως χρόνο υποβολής των γραπτών 

αγορεύσεων µέχρι τις 13.2.2004 για τους καταγγελλόµενους και µέχρι 

24.2.2004 για τους καταγγέλλοντες.  Σε νέα συνεδρία της η ΕΠΑ στις 

17.2.2004 έδωσε παράταση του πιο πάνω χρόνου µέχρι 5.3.2004 για τους 

καταγγελλόµενους και µέχρι 17.3.2004 στους καταγγέλλοντες. 

  

Οι αιτήτριες απέστειλαν την αγόρευση τους στις 3.3.204, η ΚΟΠ στις 

5.3.2004 και ο ΑΝΤ1 στις 16.3.2004.  Στις 29.3.2004 ο δικηγόρος των 

αιτητριών απέστειλε γραπτή απάντηση στην αγόρευση του ΑΝΤ1. 

  

Ο ΑΝΤ1, ενδιαφερόµενο µέρος 1, µε επιστολές του προς την ΕΠΑ, ηµερ. 

26.3.2004 και 26.4.2004, ζήτησε την αυτεπάγγελτη εκ µέρους της έκδοση 

προσωρινών µέτρων. 

  

Στη συνεδρία της ηµερ. 5.7.2004 η ΕΠΑ αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται 

όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Νόµος σε σχέση µε την έκδοση 



διατάγµατος για τη λήψη προσωρινών µέτρων, απεφάσισε να εκδώσει 

προσωρινό διάταγµα εναντίον της ΚΟΠ και των αιτητριών µε το οποίο τους 

απαγορεύει, µέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να συµβληθούν µε 

την ΚΟΠ και/ή µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και/ή οµάδα 

νοµικών ή φυσικών προσώπων για τη ζωντανή µετάδοση και/ή αναµετάδοση 

οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού αγώνα πρωταθλήµατος Α΄ Κατηγορίας ή του 

Κυπέλλου της ΚΟΠ και/ή στιγµιότυπων. 

  

Η ΕΠΑ, κατά τη συνεδρία της στις 12.8.2004, αφού έλαβε υπόψη τις 

γραπτές αγορεύσεις των εµπλεκοµένων µερών καθώς και την όλη 

επιχειρηµατολογία που αναπτύχθηκε ενώπιον της από τους νοµικούς 

συµβούλους τους εξέδωσε τη σχετική απόφαση η οποία προσβάλλεται µε την 

παρούσα προσφυγή.  Θεωρώ σκόπιµο να παραθέσω το ουσιαστικό µέρος 

της προσβαλλόµενης απόφασης:- 

  

«8.2  Με βάση τα όσα έχουν αναλυθεί πιο πάνω, η συµφωνία µεταξύ ΚΟΠ 

και LTV ηµεροµηνίας 26/1/2000, σε σχέση µε την απ' ευθείας ζωντανή 

µετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων πρωταθλήµατος Α'  Κατηγορίας, η 

συµφωνία µεταξύ ΚΟΠ και LTV ηµεροµηνίας 25/11/2002, σε σχέση µε την 

απ'  ευθείας ζωντανή µετάδοση των ποδοσφαιρικών αγώνων Κυπέλλου και 

η συµφωνία 10/8/2001 µεταξύ ΚΟΠ και LTV, σε σχέση µε την παραγωγή 

και µετάδοση των στιγµιότυπων των ποδοσφαιρικών αγώνων, 

τερµατίζονται κατά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2004-2005.  Τυχόν 

παράταση της διάρκειας των ως άνω αναφεροµένων συµφωνιών πέραν 

της ποδοσφαιρικής περιόδου 2004-5, δεν µπορεί να επιτευχθεί δια της 

επικλήσεως του σχετικού όρου για ανανέωση των εν λόγω συµφωνιών 

και/ή του όρου προνοµιακής προτίµησης της LTV.  Σε περίπτωση που η 

ΚΟΠ και/ή η LTV επιθυµούν την εφαρµογή των πιο πάνω όρων, θα πρέπει 

να εξασφαλιστεί διάταγµα από την ΕΠΑ για ατοµική εξαίρεση δυνάµει του 

άρθρου 5 του Νόµου, αν και εφόσον πεισθεί η ΕΠΑ ότι, σωρευτικά 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. 

  

8.3  Η συµφωνία µεταξύ ΚΟΠ και LTV ηµεροµηνίας 10/9/2003, για άµεση 

ζωντανή µετάδοση αγώνων ορισµένων ποδοσφαιρικών αγώνων της 



Κυριακής τερµατίζεται άµεσα και κηρύττεται ως µη συµβατή, καθότι 

παραβιάζει εξ' υπαρχής τις πρόνοιες του άρθρου 4(1), όπως αναφέρεται 

πιο πάνω.» 

  

Οι αιτήτριες, στη γραπτή αγόρευση του δικηγόρου τους προβάλλουν έξι 

λόγους για τους οποίους ζητούν την ακύρωση της επίδικης απόφασης.  

Ισχυρίζονται αναρµοδιότητα και πάσχουσα σύνθεση του διοικητικού οργάνου, 

πλάνη περί τα πράγµατα και πλάνη περί το νόµο, µη δέουσα έρευνα και 

κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση του Άρθρου 26 του Συντάγµατος και 

παράβαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης. 

  

Ο ευπαίδευτος δικηγόρος του ενδιαφερόµενου µέρους ΑΝΤ1 του οποίου 

την αγόρευση υιοθέτησε και το ενδιαφερόµενο µέρος ΚΟΠ προβάλλει 

προδικαστική ένσταση ότι οι αιτήτριες στερούνται εννόµου συµφέροντος να 

συνεχίζουν την προσφυγή αφού την έχουν αποδεχθεί µε την υποβολή εκ 

µέρους τους, µαζί µε την ΚΟΠ, για ατοµική εξαίρεση ή για αρνητική 

πιστοποίηση µε βάση τα άρθρα 16 και 18 του νόµου. 

  

Θεωρώ ορθό να εξετάσω προδικαστικά την πιο πάνω ένσταση γιατί 

ενδεχόµενη επιτυχία της θα αποβεί καταλυτική για την έκβαση της 

προσφυγής. 

  

Όπως ανάφερα πιο πάνω οι αιτήτριες µαζί µε την ΚΟΠ υπέβαλαν από 

κοινού αίτηµα στις 17.8.2004 για ατοµική εξαίρεση µε βάση το άρθρο 18 του 

νόµου.  Στις 20.8.2004 δηµοσιεύθηκε σύνοψη της αίτησης και εκαλείτο κάθε 

ενδιαφερόµενος, εάν επιθυµεί, να υποβάλει την ένσταση του.  Ο ΑΝΤ1 

υπέβαλε στις 30.8.2004 ένσταση στη χορήγηση των επιδιωκόµενων 

εξαιρέσεων. 

  

Η ΕΠΑ µε απόφαση της, ηµερ. 30.9.2004 (πριν την καταχώρηση της 

παρούσας προσφυγής) αποφάσισε σε σχέση µε το κοινό αίτηµα των 

αιτητριών και την ΚΟΠ όπως:- 

  



«(i)  ∆οθεί παράταση της συµφωνίας ηµεροµηνίας 26.1.2000 δια την 

προβολή αγώνων πρωταθλήµατος για επιπρόσθετη περίοδο 2 ετών, 

δηλαδή η συµφωνία θα λήγει µε τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 

2006-2007. 

  

(ii)               ∆ιά την προβολή αγώνων κυπέλλου να δοθεί παράταση για 

επιπρόσθετη περίοδο 2 ετών, δηλαδή η συµφωνία ηµερ. 25.11.2002 

θα λήγει µε τη λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2006-2007. 

  

(iii)             ∆οθεί παράταση της συµφωνίας ηµερ. 10.8.2001 για λήψη και 

προβολή µαγνητοσκοπηµένων στιγµιοτύπων για επιπρόσθετη 

περίοδο ενός έτους, δηλαδή θα λήγει µε τη λήξη της ποδοσφαιρικής 

περιόδου 2004-2005. 

  

(iv)              Η συµφωνία ηµερ. 2.1.2002 για ζωντανή µετάδοση αγώνων Β' 

Κατηγορίας παραταθεί για περίοδο ενός έτους, δηλαδή θα λήγει µε 

τη λήξη της περιόδου 2004-2005. 

  

(v)                Για τη συµφωνία 10.9.2003 ζωντανής µετάδοσης αγώνων Α' 

Κατηγορίας κατά την Κυριακή, δεν µπορεί να δοθεί οποιαδήποτε 

παράταση, καθότι η εν λόγω συµφωνία κηρύχθηκε άκυρη µε την 

απόφαση των Καθ' ων η Αίτηση ηµεροµηνίας 12.8.2004.» 

  

Οι αιτήτριες εταιρείες ισχυρίζονται ότι δεν απώλεσαν το έννοµο συµφέρον 

τους γιατί η θεωρούµενη αποδοχή της επίδικης απόφασης ήταν προϊόν 

πίεσης από ενδεχόµενη επέλευση επιβλαβών για τις ίδιες συνεπειών για 

µεγάλη οικονοµική ζηµιά και απώλεια εργασίας µεγάλου αριθµού υπαλλήλων 

τους.  Ισχυρίζονται έτσι ότι η αποδοχή τους δεν ήταν ελεύθερη. 

  

Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου η αποδοχή 

πρέπει να είναι αποτέλεσµα ελεύθερης βούλησης του διοικούµενου. (Βλέπε:  

Ιωαννίδης ν. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου (1997) 3 Α.Α.∆. 481 και 

Χαρίλαος Παπαδόπουλος κ.ά. ν. Ρ.Ι.Κ. (1996) 3 Α.Α.∆. 1).  Τίθενται όµως 

δύο προϋποθέσεις ότι ο ενδιαφερόµενος προβαίνει σε αποδοχή (α) έχοντας 



πλήρη γνώση των πραγµατικών περιστατικών και (β) χωρίς οποιαδήποτε 

επιφύλαξη.  Η αποδοχή µπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρά δηλαδή να συνάγεται 

από συµπεριφορά, η οποία δεν αφήνει αµφιβολία για την έννοια της. 

  

Οι αιτήτριες µε αίτηση τους στην ΕΠΑ στις 16.8.2004 συνταυτίστηκαν 

πλήρως µε την αίτηση της ΚΟΠ την οποία και υιοθέτησαν.  Παραθέτω πιο 

κάτω το πλήρες κείµενο της:- 

  

«ΘΕΜΑ:  Αίτηση για ατοµική αρνητική πιστοποίηση 

Οι κ.κ. Χρύσης ∆ηµητριάδης και Σία µας παρέδωσαν την αίτηση τους 

ηµεροµηνίας 16 Αυγούστου 2004 για ατοµική αρνητική πιστοποίηση. 

  

Την έχουµε αναγνώσει, συµφωνούµε απολύτως µε το περιεχόµενο της και 

υποβάλλουµε ταυτόσηµο µε την ΚΟΠ αίτηµα σε σχέση µε ότι αφορά τις 

συµφωνίες µεταξύ ΚΟΠ και LTV ή/και Lumiere Services LTD όπως εκείνο 

που αναφέρεται στο αίτηµα της ΚΟΠ. 

  

Η LTV παραµένει στην διάθεση της ΕΠΑ για οποιαδήποτε περαιτέρω 

διευκρίνηση και επιφυλάττει το δικαίωµα να προβάλει οποιαδήποτε 

πρόσθετα στοιχεία σε υποστήριξη της παρούσας αίτησης.» 

  

Από το πιο πάνω κείµενο της επιστολής/αίτησης των αιτητριών προκύπτει 

σαφώς ότι είχαν πλήρη γνώση των πραγµατικών περιστατικών και ότι δεν 

προέβησαν σε καµιά επιφύλαξη. 

  

Έχω καταλήξει χωρίς αµφιβολία ότι η ΚΟΠ προβαίνοντας στο διάβηµα της 

προς την ΕΠΑ για εξαίρεση ή πιστοποίηση µε βάση τα άρθρα 16 και 18 του 

νόµου είχε σιωπηρά αποδεχτεί την επίδικη απόφαση, ώστε να µπορέσει να 

εφαρµόσει τις συµφωνίες µε τις αιτήτριες παρά την ύπαρξη της επίδικης 

απόφασης.  Το ίδιο ακριβώς αίτηµα υπέβαλαν και οι αιτήτριες υιοθετώντας και 

υπερθεµατίζοντας την αίτηση της ΚΟΠ.  Συνάγεται συνεπώς ότι και οι 

αιτήτριες αποδέχθηκαν σιωπηρά την επίδικη απόφαση και έτσι στερούνται 

εννόµου συµφέροντος να την προσβάλλουν. 

  



Ενώ εκκρεµούσε η παρούσα προσφυγή οι αιτήτριες εκµεταλλευόµενες την 

εξαίρεση που είχαν πετύχει για τη συνέχιση της σύµβασης τους µε την ΚΟΠ 

για τα επόµενα δύο χρόνια, έχουν συµβληθεί επίσης µε την ΚΟΠ για τη 

µετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων και ηµέρα Σάββατο. 

  

Είµαι της άποψης ότι οι αιτήτριες δεν µπορούν να έρχονται εκ των υστέρων 

και εκεί που τους συµφέρει να αποδέχονται την απόφαση και αλλού να 

προβάλλουν ότι η αποδοχή της είναι αποτέλεσµα πίεσης επέλευσης 

επιβλαβών συνεπειών.  Οι αιτήτριες έχουν ήδη προσπορισθεί όφελος 

σηµαντικό, µεταγενέστερα από τις ίδιες τις πράξεις τους. 

  

Στην υπόθεση  Κυπριακό ∆ιυλιστήριο Πετρελαίου Λτδ. ν. ∆ήµου 

Λάρνακας (2000) 3 Α.Α.∆. 345, στη σελίδα 353 έχουν λεχθεί τα εξής:- 

  

«Στην περίπτωση που ένας ενδιαφερόµενος αµφισβητεί τη νοµιµότητα των 

όρων που περιλαµβάνονται σε µια πολεοδοµική άδεια οφείλει να ασκήσει 

προσφυγή κατά του κύρους των όρων, να περιµένει την έκβαση της και 

µετά να αποταθεί για χορήγηση άδειας οικοδοµής. 

  

Στην παρούσα υπόθεση, παρά τη διαφωνία τους µε τους επίδικους όρους 

της πολεοδοµικής άδειας οι εφεσείοντες έχουν χρησιµοποιήσει την 

πολεοδοµική άδεια για εξασφάλιση άδειας οικοδοµής και αφού την 

εξασφάλισαν άρχισαν την ανάπτυξη που προβλέπεται από τις δύο άδειες.  

Με τον τρόπο αυτό έχουν προσπορισθεί όφελος από την πολεοδοµική 

άδεια ενώ ταυτόχρονα µε την προσφυγή τους αµφισβητούν τη νοµιµότητα 

των επίδικων όρων.  Θα λέγαµε, λοιπόν, ότι αυτή η στάση των εφεσειόντων 

φέρνει στο προσκήνιο το δόγµα της επιδοκιµασίας και αποδοκιµασίας.  Το 

δόγµα αυτό έχει επεξηγηθεί πρόσφατα στην απόφαση τη Ολοµέλειας στην 

Ηλία κ.ά. ν. ∆ηµοκρατίας (1999) 3 Α.Α.∆. 884, στην οποία υποδείχθηκε 

ότι το δόγµα λειτουργεί όταν υπάρχει το στοιχείο της παράλληλης 

επιδοκιµασίας και αποδοκιµασίας προς προσπορισµό µεγαλύτερου 

οφέλους (Βλ. και Κάππα ν. Οργανισµού Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας 

(2000) 3 Α.Α.∆. 36).»  

  



Είναι πάγια νοµολογηµένη αρχή ότι το έννοµο συµφέρον πρέπει να 

υπάρχει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας µέχρι την έκδοση τελικής 

απόφασης. 

  

Ενόψει των όσων ανάφερα πιο πάνω έχω καταλήξει ότι η προδικαστική 

ένσταση των ενδιαφεροµένων µερών ευσταθεί.  Οι αιτήτριες στερούνται 

εννόµου συµφέροντος. 

  

Η προσφυγή απορρίπτεται µε έξοδα υπέρ της καθ' ης η αίτηση και των 

ενδιαφεροµένων µερών. 

  

  

  

                                                                                   (Υπ.) Μ. Κρονίδης, ∆. 
  
  
/ΕΠσ 

 

 
 


