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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

     Οι αιτητές, (στο εξής «η ΑΤΗΚ»), δραστηριοποιούνται µεταξύ άλλων στον 

τοµέα της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεπικοινωνίας. Στον ίδιο τοµέα 

δραστηριοποιήθηκε πρόσφατα και η Areeba Ltd. Η ΑΤΗΚ και η Αreeba Ltd είναι 

οι µοναδικοί παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην εγχώρια αγορά και 

ανταγωνίζονται µεταξύ τους στον τοµέα του εµπορίου µε τον οποίο ασχολούνται. 

 

   Η ΑΤΗΚ από 1.4.05 καθιέρωσε νέα µειωµένα τέλη για τις υπηρεσίες της 

κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει. Ωστόσο, τα νέα τέλη της ΑΤΗΚ τόσο στη 

συνδροµητική όσο και στην προπληρωµένη υπηρεσία εξακολουθούσαν να είναι 

ψηλότερα από αυτά της Areeba Ltd. Για παράδειγµα, τα τέλη προπληρωµένης 

κλήσης της ΑΤΗΚ που ήταν προηγουµένως 6 σεντ ανά λεπτό για κλήσεις προς 

κινητό τηλέφωνο και 5 σεντ το λεπτό προς σταθερό τηλέφωνο, µειώθηκαν στα 

3,9 σεντ το λεπτό για κλήσεις προς σταθερό ή κινητό. Τα τέλη της Areeba Ltd  

είναι 3,6 σεντ το λεπτό για κλήσεις προς σταθερό ή κινητό. 

 

   Η πιο πάνω µείωση των τιµών από την ΑΤΗΚ, ενόχλησε την Areeba Ltd η 

οποία, υπέβαλε καταγγελία κατά της ΑΤΗΚ προς την καθ΄ ης η αίτηση Επιτροπή 

Προστασίας του Ανταγωνισµού («η Επιτροπή»). Στην καταγγελία της η Areeba 

Ltd ισχυρίστηκε ότι η προαναφερθείσα µείωση των τιµών, κάτω από τις δοσµένες 

περιστάσεις και συνθήκες της αγοράς που αφορούν στο συγκεκριµένο τοµέα 

παροχής υπηρεσιών, συνιστούσε παραβιάση των προνοιών του άρθρου 6 του 

περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου (Ν. 207/89 – στο εξής «ο νόµος»). Η 



παράβαση, σύµφωνα µε την καταγγελία, εντοπίζεται στο ότι η ΑΤΗΚ, κατά 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στην εγχώρια αγορά, συµπίεσε 

ασφυκτικά τα περιθώρια τιµών µε τις προµνησεθίεσες µειώσεις προκαλώντας 

µείωση των λιανικών τιµών σε ρυθµούς µεγαλύτερους από τους ρυθµούς 

µείωσης των χοντρικών. Η πρακτική της συµπίεσης των τιµών στην εγχώρια 

κινητή τηλεφωνία ελαχιστοποιεί τα περιθώρια κέρδους του νεοεισερχόµενου και 

µοναδικού ανταγωνιστή της ΑΤΗΚ δηλαδή της Areeba Ltd και της επιβάλλει 

αβάστακτο οικονοµικό φορτίο κατά την αρχική περίοδο της εισόδου της στην 

εγχώρια αγορά κινητής τηλεφωνίας. Αυτή ακριβώς η κατάσταση, δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις και ορατό κίνδυνο εκτοπισµού της Areeba Ltd από την αγορά της 

Κύπρου µε αποτέλεσµα τη µονοπωλιακή επικράτηση της ΑΤΗΚ ως του 

µοναδικού παροχέα κινητής τηλεφωνίας στην εγχώρια αγορά κατά παράβαση 

του νόµου και των γενικά αποδεκτών αρχών που διέπουν την ανάπτυξη και 

προστασία του ανταγωνισµού.  

 

   Η πιο πάνω καταγγελία της Areeba Ltd, διελάµβανε και αίτηµα προς την 

Επιτροπή για λήψη ενδιάµεσων µέτρων εναντίον της ΑΤΗΚ. Η Επιτροπή 

επέδωσε την καταγγελία στην ΑΤΗΚ και η τελευταία, υπέβαλε ένσταση στο 

αίτηµα για τα ενδιάµεσα µέτρα. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τα γεγονότα που 

παρέθεσε η κάθε πλευρά και τις θέσεις που αναπτύχθηκαν ενώπιον της, 

αποφάσισε οµόφωνα στις 12.7.05 ότι,  

 

 



   «(α) πληρούνται σωρετυικά όλες οι προϋποθέσεις των προνοιών του άρθρου 23 του 
νόµου και ειδικά του άρθρου 23(2)(α,β,γ). 
 
   (β) ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογηµένο το αιτηµα της Areeba Ltd όπως 
αυτό περιγράφεται στην αίτηση της για λήψη προσωρινών µέτρων παράγραφος ∆ και ως εκ 
τούτου εκδίδει διάταγµα δια του οποίου διατάσσεται η επαναφορά των εθνικών τελών 
κλήσεων της ΑΤΗΚ στην εγχώρια εθνική κινητή τηλεφωνία στο επίπεδο εκείνο που ίσχυαν 
κατά ή περί την 31 Μαρτίου 2005. 
 
   Το παρόν διάταγµα θα ισχύει µέχρι την εκδίκαση και/ή αποπεράτωση της καταγγελίας των 
καταγγελλόντων – αιτητών ηµεροµηνίας 18 Απριλίου 2005. 
 
   …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................» 
 
 
   Η ΑΤΗΚ άσκησε προσφυγή για την ακύρωση της πιο πάνω απόφασης της 

Επιτροπής και µε µονοµερή αίτηση πέτυχε την έκδοση προσωρινού διατάγµατος 

προσωρινής αναστολής της προσβαλλόµενης απόφασης.  Τόσο η Επιτροπή όσο 

και η Areeba Ltd ως ενδιαφερόµενο µέρος, ενίστανται στη διατήρηση του 

προσωρινού διατάγµατος µέχρι την αποπεράτωση και έκδοση απόφασης επί της 

προσφυγής. Καταχώρησαν προς τούτου γραπτές ενστάσεις στις οποίες 

εισηγούνται ότι η προσβαλλόµενη απόφαση της Επιτροπής δεν είναι παράνοµη ή 

έκδηλα παράνοµη ούτε έχει στοιχειοθετηθεί από πλευράς ΑΤΗΚ η πρόκληση 

ανεπανόρθωτης ζηµιάς εξαιτίας της διατήρησης της προσβαλλόµενης απόφασης.  

 

   Η αναστολή διοικητικής απόφασης από το δικαστήριο εκκρεµούσας της 

αναθερωτητικής διαδικασίας και µέχρι την αποπεράτωση της δίκης, αποτελεί 

εξαιρετικό µέτρο. Η έγκριση ενός τέτοιου µέτρου µπορεί να γίνει µόνο σε 

εξαιρετικές περιστάσεις για δυο µόνο λόγους.  

 



   (α)  Η έκδηλη παρανοµία, που µπορεί να τεκµηριωθεί µε την προσαγωγή 

στοιχείων που καθιστούν την απόφαση εξόφθαλµα παράνοµη, και 

 

   (β)  Όταν εξαιτίας της προσβαλλόµενης απόφασης προκαλείται ανεπανόρθωτη 

ζηµιά, δηλαδή ζηµιά η οποία δεν µπορεί να επανορθωθεί µε τις παρεχόµενες 

από το νόµο θεραπείες για αποκατάσταση του επιτυχόντος αιτητή, και εποµένως, 

καθιστά την προσφυγή ατελέσφορο µέτρο για την αποκατάσταση της 

νοµιµότητας. Βλ. Economides v. Republic (1982) 3 C.L.R. 837, Moyo and 

Another v. Republic (1988) 3 C.L.R. 1203, Κροκίδου και Άλλων ν. 

∆ηµοκρατίας, υπόθ. Αρ. 741/89, ηµερ. 29.5.1990, Frangos and Others ν. The 

Republic (1982) 3 C.L.R. 53, Πολύβιος Νικολάου ν. Ε∆Υ, υπόθ. Αρ. 692/92, 

ηµερ. 22.10.1992 και Λοϊζίδης ν. Υπ. Εξωτερικών (1995) 3 ΑΑ∆ 233. 

 

   Η ΑΤΗΚ ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόµενη απόφαση λήφθηκε χωρίς να 

προηγηθεί δέουσα προκαταρκτική έρευνα από την υπηρεσία της Επιτροπής κατά 

τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 28 του νόµου και ότι η Επιτροπή, µε την επίδικη 

απόφαση της, παράνοµα και χωρίς εξουσία ουσιαστικά καθόρισε τα τοπικά 

(εθνικά) τέλη των κινητών τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών της ΑΤΗΚ στο ύψος των 

τελών που ίσχυαν την 31.3.05.  Η ΑΤΗΚ λέγει επίσης, πως αν εφαρµοστεί η 

επίδικη απόφαση θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµιά τόσο η ίδια όσο και το κοινό 

της Κύπρου που στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι συνδροµητές της. Κατ΄ 

επέκταση, θα υποστεί πλήγµα και το δηµόσιο συµφέρον και τούτο, παρά το 

γεγονός ότι φαινοµενικά τα έξοδα της ΑΤΗΚ θα αυξηθούν. Η ΑΤΗΚ θα υποστεί 



ανεπανόρθωτη ζηµιά γιατί οι αδικαιολόγητα ψηλές τιµές θα οδηγήσουν µεγάλο 

αριθµό πελατών της, ιδίως στην προπληρωµένη υπηρεσία να µετακινηθούν 

προς τους ανταγωνιστές χωρίς να υπάρχει µέθοδος επαναφοράς τους εφόσον η 

ΑΤΗΚ δεν θα µπορεί να µειώσει τα τέλη της. 

 

   Η Επιτροπή, ενασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν τα άρθρα 22 και 23 

του νόµου, ανέλαβε την εξέταση της καταγγελίας της Areeba Ltd για να 

διαπιστώσει κατά πόσο υπήρξε πράγµατι παράβαση των προνοιών του άρθρου 

6 του νόµου από την ΑΤΗΚ ως οι ισχυρισµοί της Areeba Ltd. Η Επιτροπή αφού 

έλαβε υπόψη τα γεγονότα και τις θέσεις της κάθε πλευράς, διαπίστωσε ότι 

πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις των προνοιών του άρθρου 23* του 

νόµου και ενόψει τούτου, αποφάσισε να διατάξει τη λήψη των προσωρινών 

µέτρων η επίδικη απόφαση, σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες του νόµου µέχρι 

την εκδίκαση και/ή αποπεράτωση της καταγγελίας. 

 

 

 _____________________ 

   «23.- (1) Η Επιτροπή έχει εξουσία να διατάσσει τη λήψη προσωρινών µέτρων και να θέτει τους κατά την κρίση 
αναγκαίους κατά περίπτωση όρους. Τα µέτρα αυτά, θετικά ή απαγορευτικά οφείλουν να είναι προσωρινής και 
συντηρητικής φύσεως και να µην υπερβαίνουν σε έκταση τα υπό τις περιστάσεις απολύτως αναγκαία.  
 
(2) Η Επιτροπή ενεργεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό είτε αυτεπαγγέλτως είτε κα΄ αίτηση των ενδιαφεροµένων, 
εφόσο συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.  
 
(α)  Στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 4 ή 6. 
 
(β)  η περίπτωση είναι επείγουσα και 
 
(γ)  υπάρχει σοβαρός  κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζηµιάς για τα συµφέροντα αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το 
δηµόσια συµφέρον. 
 
(3)  Η αίτηση για προσωρινά µέτρα γίνεται δεκτή µόνο εφόσο συνοδεύεται από καταγγελία ενεργηθείσα κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 28 ή έπεται της καταγγελίας ή εφόσο υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ενώπιον της Επιτροπής διαδικασίας για 
παράβαση του άρθρου 4 ή 6. Στην αίτηση καθορίζονται τα αιτούµενα προσωρινά µέτρα, αυτός δε που υπέβαλε την 
αίτηση µπορεί να κληθεί στην καταβολή εγγύησης για ζηµιές που τυχόν θα προκληθούν στην επιχείρηση κατά της οποίας 
διατάσσονται τα προσωρινά µέτρα, σε περίπτωση που δε θα διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση». 



   Ο ισχυρισµός της ΑΤΗΚ ότι η επίδικη απόφαση είναι το προϊόν παράνοµης 

ανάληψης εξουσίας της Επιτροπής πριν από τη διεξαγωγή προκαταρκτικής 

έρευνας από την Υπηρεσία της Επιτροπής στερείται ερείσµατος. Φαίνεται πως η 

συµπλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας από την Υπηρεσία της Επιτροπής, 

που προβλέπεται στο άρθρο 28(4) του νόµου, δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη 

λήψη προσωρινών µέτρων µε βάση της πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 του 

νόµου. Βλ. Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ν. 1. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, 2. 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού, υπόθ. Αρ. 322/03, ηµερ. 

8.11.2004. Η προσβαλλόµενη απόφαση ήταν το αποτέλεσµα µιας ακροαµατικής 

διαδικασίας που είχε ως αντικείµενο το θέµα της λήψης προσωρινών µέτρων και 

τίποτε πέρα από αυτό. Κατά την εν λόγω διαδικασία, οι διάδικοι είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα γεγονότα και τις αντίστοιχες θέσεις τους. 

 

   Έχω τη γνώµη ότι τα προσωρινά µέτρα που πήρε η Επιτροπή µε την 

προσβαλλόµενη απόφαση δεν µεταβάλλουν τη θέση της ΑΤΗΚ κατά τρόπο µη 

ανατρέψιµο µέχρι την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης από την Επιτροπή. Η 

επαναφορά των τελών στα επίπεδα που ίσχυαν αµέσως πριν από τη µείωση 

τους από την ΑΤΗΚ φαίνεται ότι απέβλεπε στη διατήρηση του status quo πριν 

από τη µείωση των τελών παρά στην πρόθεση επιβολής νέων τελών από την 

Επιτροπή.  

 

   Ο ισχυρισµός για ανεπανόρθωτη ζηµιά που πρόβαλε η ΑΤΗΚ δεν έχει 

στοιχειοθετητθεί µε κατάλληλη µαρτυρία ούτε υπήρξε οποιαδήποτε σαφής 



εξειδίκευση του εν λόγω, ισχυρισµού. Βλ. Οργανισµός Κυπριακής 

Γαλακτοκοµικής Βιοµηχανίας ν. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, υπόθ. Αρ. 496/02, 

ηµερ. 26.7.2002. 

 

   Για τους πιο πάνω λόγους η ενδιάµεση αίτηση απορρίπτεται µε έξοδα. 

Το προσωρινό διάταγµα ηµεροµηνίας 15.7.2005 παύει να ισχύει.  

 

 

      

        Α. ΚΡΑΜΒΗΣ, ∆. 


