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ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΔΙΚΑΣΘΡΙΟ 
                                      (Τπόκεςθ Αρ. 2019/2012) 
                  25 Ιουλίου, 2016 
 
                *Γ. ΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΔΔ+ 
 
       ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 146 ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ 
 

ΑΡΧΘ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ    
 
                     Αιτιτριασ, 

 
                           -ΚΑΙ- 
 

1. ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 
2. ΚΤΠΡΙΑΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΜΕΩ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 
         
                              Κακ’ ων θ Αίτθςθ. 
 
              -------------------------------- 

Κ. Χατηθϊωάννου, για Α. Κ. ΧΑΣΗΘΙΩΑΝΝΟΤ & ΙΑ, για τουσ Αιτθτζσ. 
 
Δ. Καλλι (κα), Δικθγόροσ τθσ Δθμοκρατίασ, εκ μζρουσ του Γενικοφ 
Ειςαγγελζα, για τουσ Κακ’ ων θ αίτθςθ. 
  
Μ. Αντωνίου (κα) και Κ. Μίτςιγγα (κα), για ΧΡΤΑΦΙΝΘ & ΠΟΛΤΒΙΟΤ Δ.Ε.Π.Ε., 
για Παρεμβαίνουςα-PRIMETEL PLC. 
           --------------------------------- 

                      ΑΠΟΦΑΗ 

 

Γ. ΕΡΑΦΕΙΜ, Δ.Δ.Δ.: Με τθν παροφςα προςφυγι θ αιτιτρια επιδιϊκει τθν 

ακφρωςθ απόφαςθσ τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ, Επιτροπισ Προςταςίασ του 

Ανταγωνιςμοφ (εφεξισ θ «Επιτροπι») με αρ. 47/12, θ οποία κοινοποιικθκε 

ςτθν αιτιτρια με επιςτολι τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ θμερομθνίασ 23.10.2012 (και 

δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ θμερομθνίασ 

9.11.2012),  με τθν οποία θ Επιτροπι αποφάςιςε, ςε ςχζςθ με καταγγελία, 

τθν οποία υπζβαλε θ εταιρεία THUNDERWORX (τϊρα PRIMETEL PLC) εναντίον 
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τθσ αιτιτριασ, να επιβάλει χρθματικό πρόςτιμο φψουσ εκατόν τριάντα 

χιλιάδων Ευρϊ (€130.000) ςτθν αιτιτρια, κρίνοντασ ότι ςτοιχειοκετείται εκ 

μζρουσ τθσ αιτιτριασ παράβαςθ του άρθρου 6 (1) (β) του περί Προςταςίασ 

του Ανταγωνιςμοφ Νόμου, Ν.13(Ι)/2008 (εφεξισ ο «Νόμοσ»), ωσ 

αποτζλεςμα (κατά το καταλθκτικό τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ) τθσ 

άρνθςθσ τθσ (ςθμ. αιτιτριασ) να παρζχει απευκείασ πρόςβαςθ ςτο Κζντρο 

Αποςτολισ Γραπτϊν Μθνυμάτων SMSC τθσ, μαηί με όλεσ τισ ςυναφείσ 

υπθρεςίεσ που είναι απαραίτθτεσ, ϊςτε θ THUNDERWORX να είναι ςε κζςθ 

να προςφζρει υπθρεςίεσ ςφντομων γραπτϊν μθνυμάτων προςτικζμενθσ 

αξίασ (Premium SMS) είτε με τθν χρζωςθ να γίνεται με τθν αποςτολι του 

μθνφματοσ (mobile origination) είτε με τθν χρζωςθ να γίνεται με τθ 

λιψθ/τερματιςμό του μθνφματοσ (mobile termination), ςτουσ ςυνδρομθτζσ 

τθσ ΑΣΘΚ. 

 

Θ εταιρεία PRIMETEL PLC κατζςτθ παρεμβαίνουςα ςτθν παροφςα διαδικαςία 

μετά από απόφαςη ημερομηνίασ 12.4.2013 τθσ Δικαςτοφ του Ανωτάτου 

Δικαςτθρίου Μιχαθλίδου μετά από ςχετικι αίτθςθ που υποβλικθκε ςτα 

πλαίςια τθσ παροφςασ υπ’ αρικμό και τίτλο προςφυγισ. 

 

Περιλθπτικά αναφερόμενα, τα ουςιϊδθ γεγονότα τθσ παροφςασ υπόκεςθσ 

ζχουν ωσ ακολοφκωσ: 

 

Μετά από καταγγελία τθσ εταιρείασ THUNDERWORX ςτθν Επιτροπι εναντίον 

τθσ αιτιτριασ (εφεξισ θ «υπόκεςθ») και ςυμπλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ 

εξζταςθσ τθσ, θ Επιτροπι κατζλθξε ςτισ 9.10.2006 ςε απόφαςθ (Αρ. 

132/2008) επιβολισ προςτίμου ςτθν αιτιτρια φψουσ €75.000 Ευρϊ (Λ.Κ. 

43.900) (δθμοςιεφκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ ςτισ 

2.1.2009), κρίνοντασ ςε αυτι, ότι «… θ ΑΣΗΚ ωσ κατζχουςα δεςπόηουςα κζςθ 

ςτθν Χονδρικι Αγορά Απόλθξθσ (Σερματιςμοφ) Φωνθτικϊν Κλιςεων ςε 
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Μεμονωμζνα Δίκτυα Κινθτϊν Επικοινωνιϊν ςτο δίκτυο τθσ, κατζχει 

δεςπόηουςα κζςθ και ςτθν παροχι πρόςβαςθσ και ςφνδεςθσ με το SMS 

Centre του κινθτοφ τθσ δικτφου, απζτυχε να ανταποκρικεί ςτθν ιδιαίτερθ 

υποχρζωςθ τθσ να παράςχει ςτθν καταγγζλλουςα εταιρεία Thunderworx 

πρόςβαςθ και ςφνδεςθ ςτο SMS Centre, υποδομι που χαρακτθρίηεται ωσ 

βαςικι, ι υπαλλακτικά απζτυχε να προςφζρει μια αντικειμενικά εφλογθ 

εναλλακτικι λφςθ, υπό δίκαιουσ όρουσ και ςε δίκαιθ τιμι, ϊςτε θ 

Thunderworx να είναι ςε κζςθ να παρζχει υπθρεςίεσ Premium SMS  ςε 

λιανικό επίπεδο κατά παράβαςθ του άρκρου 6 (1) (β) του Νόμου, 

περιορίηοντασ ζτςι τθ διάκεςθ και/ ι τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ τθσ αγοράσ, 

του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και προσ ηθμιά των καταναλωτϊν..». 

 

Εναντίον τθσ πιο πάνω απόφαςθσ θ αιτιτρια καταχϊριςε ςτο Ανϊτατο 

Δικαςτιριο τθν Προςφυγι Αρ. 1/2009, θ οποία απορρίφκθκε με απόφαςθ 

του Ανωτάτου Δικαςτθρίου θμερομθνίασ 18.2.2011. Θ αιτιτρια άςκθςε 

εναντίον τθσ εν λόγω πρωτόδικθσ απόφαςθσ τθν Ανακεωρθτικι Ζφεςθ Αρ. 

39/2011. τισ 12.9.2011 θ κακ’ θσ θ αίτθςθ δζχκθκε, μζςω του νομικοφ 

εκπροςϊπου τθσ, δθλαδι τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ Δθμοκρατίασ, ακφρωςθ 

τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

απόφαςησ ημερομηνίασ 25.5.2011 τθσ Πλήρουσ Ολομέλειασ του Ανωτάτου 

Δικαςτηρίου ςτην Προςφυγή Αρ. 1544/09 κ.α. EXXON MOBIL κ.α. ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ. θμειϊνεται, ότι θ 

προαναφερόμενθ απόφαςθ τθσ Πλιρουσ Ολομζλειασ του Ανωτάτου 

Δικαςτθρίου ςτθν Προςφυγή Αρ. 1544/09 κ.α. αφοροφςε ςτο κζμα τθσ 

ορκισ ςυγκρότθςθσ/ςφνκεςθσ τθσ Επιτροπισ. 

 

τισ 14.2.2012 θ Επιτροπι, υπό τθν νζα τθσ ςυγκρότθςθ και υπό τα δεδομζνα 

τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ τθσ Πλιρουσ Ολομζλειασ ςτθν Προςφυγή 

Αρ. 1544/09 κ.α. (ανωτζρω) και, αφοφ ζλαβε υπόψθ και ςχετικι γνωμάτευςθ 
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του Γενικοφ Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ, αποφάςιςε να ανακαλζςει  τθν 

απόφαςθ τθσ θμερομθνίασ 1.7.2008 για τθ διεξαγωγι ζρευνασ, τθσ 

διαπίςτωςθσ εκ πρϊτθσ όψεωσ πικανολογοφμενθσ παράβαςθσ, τθσ 

ετοιμαςίασ Ζκκεςθσ Αιτιάςεων, κακϊσ και όλεσ τισ μετζπειτα λθφκείςεσ 

αποφάςεισ και να εξετάςει τθν υπόκεςθ εξ’ υπαρχισ. Θ Επιτροπι, αφοφ 

ζλαβε υπόψθ το υλικό το οποίο βριςκόταν ενϊπιον τθσ κατά το χρόνο λιψθσ 

τθσ πιο πάνω ανακαλοφμενθσ απόφαςθσ για διεξαγωγι ζρευνασ για φπαρξθ 

εκ πρϊτθσ όψεωσ παράβαςθσ, ζκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογοφςε τθ 

διεξαγωγι ζρευνασ τθσ καταγγελίασ από τθν Τπθρεςία Προςταςίασ του 

Ανταγωνιςμοφ (εφεξισ θ «Τπθρεςία»). Θ Επιτροπι αποφάςιςε όπωσ θ 

ζρευνα διεξαχκεί με βάςθ το υφιςτάμενο κατά το κρίςιμο χρόνο πραγματικό 

και νομικό κακεςτϊσ και όπωσ γίνει χριςθ του υπάρχοντοσ ςτο ςχετικό 

φάκελο υλικοφ. 

 

Ακολοφκθςε θ ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων μερϊν περί τθσ ωσ άνω 

αποφάςεωσ τθσ Επιτροπισ, νζα ζρευνα τθσ καταγγελίασ από τθν Τπθρεςία, 

καταρτιςμόσ Ζκκεςθσ Αιτιάςεωσ από τθν Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ και ζγκριςθ 

και υιοκζτθςθ αυτισ από τθν Επιτροπι, κοινοποίθςθ τθσ εν λόγω Ζκκεςθσ 

ςτθν εδϊ αιτιτρια και ςτθν καταγγζλλουςα και υποβολι των γραπτϊν 

παρατθριςεων των προαναφερομζνων εμπλεκομζνων ςτθν Επιτροπι. 

 

τισ 26.2.2012 παρουςιάςτθκαν ενϊπιον τθσ Επιτροπισ δικθγόροι ωσ 

αντιπρόςωποι των εμπλεκομζνων, ςτουσ οποίουσ δόκθκε θ δυνατότθτα να 

εκφράςουν και προφορικά τισ κζςεισ και παρατθριςεισ τουσ επί τθσ 

υπόκεςθσ. 

 

ε ςυνεδρίαςθ τθσ θμερομθνίασ 26.7.2012 θ Επιτροπι, αφοφ εξζταςε το 

ενϊπιον τθσ υλικό, κατζλθξε, με βάςθ το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ τθσ ότι: 
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 «….θ ζμμεςθ άρνθςθ τθσ ΑΣΗΚ και θ αδυναμία πρόςβαςθσ και χριςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ από τθν Thunderworx για τθν εξεταηόμενθ περίοδο 
των τριϊν (3) ετϊν, κατά τθν άποψθ τθσ Επιτροπισ, περιόριςε τθν ανάπτυξθ 
νζων προϊόντων και νζων υπθρεςιϊν ςτθν αγορά των θλεκτρονικϊν 
επικοινωνιϊν και ςυγκεκριμζνα των Premium SMS, κατά παράβαςθ του 
άρκρου 6 (1) (β) και εμπόδιςε τθν ανάπτυξθ ενόσ ελάχιςτου υγιοφσ 
ανταγωνιςμοφ ςε βάροσ των καταναλωτϊν. Από τθν άλλθ, θ ΑΣΗΚ είχε αρκετό 
χρόνο να εδραιϊςει τθν υπθρεςία Cybee, με αποτζλεςμα θ είςοδοσ νζων 
παρόχων υπθρεςιϊν ςτθν αγορά να γίνει δυςκολότερθ…».  
 

υνεχίηοντασ θ Επιτροπι ςτθν ωσ άνω απόφαςθ τθσ θμερομθνίασ 26.7.2012: 
 
«… Ωσ εκ τοφτου, θ Επιτροπι, ενεργϊντασ με βάςθ το άρκρο 42(2) του εν 
λόγω Νόμου και προτοφ αποφαςίςει επί τθσ επιβολισ διοικθτικοφ προςτίμου, 
αποφάςιςε να ενθμερϊςει τθν ΑΣΗΚ μζςω του εξουςιοδοτθμζνου τθσ 
δικθγόρου για τθν πρόκεςθ τθσ να επιβάλει διοικθτικό πρόςτιμο και για τουσ 
λόγουσ τουσ οποίουσ προτίκεται να ενεργιςει τοιουτοτρόπωσ, παρζχοντασ 
τθν ίδια ϊρα το δικαίωμα ςτθ ΑΣΗΚ να υποβάλει παραςτάςεισ, εντόσ τθσ 
ανατρεπτικισ προκεςμίασ των 30 θμερϊν.. Πρακτικά αρ. 1127-47/2012. Η 
Επιτροπι παράλλθλα κα επιςθμάνει ςτθν ΑΣΗΚ ότι το πλιρεσ αιτιολογθμζνο 
κείμενο τθσ απόφαςθσ τθσ κα τθσ αποςταλεί αφοφ λάβει τισ παρατθριςεισ ι 
κζςεισ τθσ ωσ προσ τθν επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου.» 
 
τισ 10.9.2012 θ αιτιτρια, μζςω του δικθγόρου τθσ, κοινοποίθςε ςτθν 

Επιτροπι τισ κζςεισ τθσ αναφορικά με τθν πρόκεςθ τθσ Επιτροπισ να 

επιβάλει διοικθτικό πρόςτιμο. 

 

τθ ςυνεδρίαςθ τθσ θμερομθνίασ 8.10.2012 θ Επιτροπι, αποφάςιςε τθν 

επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου φψουσ €130.000 Ευρϊ και ςτισ 23.10.20102 θ 

Επιτροπι ενθμζρωςε τθν αιτιτρια και τθν καταγγζλλουςα για τθν εν λόγω 

απόφαςθ τθσ.  

 

τισ 9.11.2012 θ ωσ άνω, εδϊ προςβαλλόμενθ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ με αρ. 

47/2012 δθμοςιεφτθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ. 

 

Με τθν γραπτι του αγόρευςθ ο ευπαίδευτοσ δικθγόροσ για τθν αιτιτρια 

προωκεί διάφορουσ λόγουσ ακφρωςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ. Θ 
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αιτιτρια, μζςω τθσ γραπτισ αγόρευςθσ των ευπαίδευτων δικθγόρων τθσ, 

τουσ διαχωρίηει ςε τρείσ, υπό τισ παραγράφουσ (Α), (Β) και (Γ), ςτουσ οποίουσ 

κα αναφερκϊ επιγραμματικά αμζςωσ πιο κάτω, και, περαιτζρω, παρακζτει 

ςειρά λόγων ςε μια μεγάλθ ενότθτα υπό  τθν παράγραφο (Δ) υπό τθν 

τιτλοφόρθςθ «Ουςία» τθσ γραπτισ τθσ αγόρευςθσ, τουσ οποίουσ προτίκεμαι 

να εξετάςω μετά τθν εξζταςθ των λόγων (Α), (Β) και (Γ), ςε περίπτωςθ που 

ικελε κρικεί ότι αυτοί δεν ευςτακοφν. 

 

Οι λόγοι ακυρϊςεωσ υπό (Α) μζχρι (Γ) ςτθν γραπτι αγόρευςθ τθσ αιτιτριασ, 

ζχουν, περιγραφικά αναφερόμενοι από εμζνα, ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Θ Επιτροπι δεν είχε δικαίωμα να αςχολθκεί με τθν υπόκεςθ και το ότι 

ζπραξε αυτό, παραβιάηει τα δικαιϊματα τθσ αιτιτριασ εκ των άρκρων 12 (2) 

και 179 του υντάγματοσ. Αυτό, διότι, κατά τον ευπαίδευτο δικθγόρο για τθν 

αιτιτρια, θ ακφρωςθ τθσ αρχικισ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ με (αρ. 132/2008) 

ςτθν Ανακεωρθτικι Ζφεςθ Αρ. 39/2011 (βλ. ανωτζρω) «…ζκεςε τζρμα, κατά 

τθν ταπεινι μου ειςιγθςθ, ςτο ηιτθμα Καταγγελία Thunderworx εναντίον 

ΑΣΗΚ για παράβαςθ του αρ. 6 του Ν. 207/89 αρ. φακ. 11.17.64/2005..». Αυτό, 

ςφμφωνα με τθν αιτιτρια, προκφπτει ευκζωσ από τθν ανάγκθ τελεςιδικίασ 

των διαφορϊν και των διϊξεων (ποινικϊν ι διοικθτικϊν) αλλά και από τα 

άρκρα 12 (2) και 179 (2) του υντάγματοσ, ενόψει του ότι θ Επιτροπι είναι 

μεν διοικθτικό όργανο, όμωσ οι εξουςίεσ τθσ είναι οιονεί δικαςτικισ φφςεωσ. 

υνεπϊσ, κατά τθν αιτιτρια, «θ επανάλθψθ διαδικαςίασ εξζταςθσ 

καταγγελίασ εναντίον οποιουδιποτε μετά από ακφρωςθ από το ακυρωτικό 

Δικαςτιριο τθσ όποιασ πρϊτθσ απόφαςθσ του ςυνιςτά εκ δευτζρου δίκθ δια 

«το αυτό αδίκθμα» και δια τθν αυτιν πράξιν ι παράλειψιν ςτθν ζννοια του 

αρ. 12 (2) του υντάγματοσ….». Επιπρόςκετα, πάντα κατά τθν αιτιτρια «…θ 

ΕΠΑ (ςθμ. Επιτροπι Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ) ωσ διοικθτικό όργανο 

που αςκεί οιονεί δικαςτικι εξουςία οφείλει κατά το άρκρο 179 (2) του 
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υντάγματοσ να τθρεί το φνταγμα και ουδεμία απόφαςθ τθσ μπορεί να είναι 

αςφμφωνοσ ι αντίκετοσ με το φνταγμα…». 

 

2. Δεν υπιρχε υποχρζωςθ τθσ Επιτροπισ επανεξζταςθσ τθσ αρχικϊσ 

δικαςτικϊσ ακυρωκείςασ απόφαςθσ τθσ (αρ. 132/2008). Και αυτό, κατά τθν 

αιτιτρια, διότι δεν προζκυπτε διοικθτικό κενό από τθν ακφρωςθ τθσ 

απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ. Δεν υπιρχε οποιαδιποτε νομικι υποχρζωςθ 

καταδίκθσ τθσ αιτιτριασ. 

 
3. Θ Επιτροπι άρχιςε τθν επανεξζταςθ τθσ υπόκεςθσ, χωρίσ να 

επαναφζρει τα πράγματα ςτθν προσ τθσ ακυρωκείςθσ με τθν Ανακεωρθτικι 

Ζφεςθ Αρ. 39/2011 απόφαςθ, κατάςταςθ. υγκεκριμζνα, κατά τθν αιτιτρια, 

με τθν εν λόγω ακυρωκείςα απόφαςθ τθσ Επιτροπισ επιβλικθκε ςτθν 

αιτιτρια ςυνολικό πρόςτιμο €75.000, το οποίο θ αιτιτρια κατζβαλε. Σο 

πρόςτιμο που καταβλικθκε από τθν αιτιτρια δεν επιςτράφθκε ςε αυτι, όταν 

ακυρϊκθκε δικαςτικϊσ θ εν λόγω απόφαςθ. υνεπϊσ, κατά τθν αιτιτρια, 

«…δεν υπιρξε αποκατάςταςθ τθσ νομιμότθτασ οφτωσ ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν οι προχποκζςεισ εγκφρου αμερόλθπτθσ και αντικειμενικισ 

επανεξζταςθσ (αν ζπρεπε να γίνει επανεξζταςθ). Παρζβθ (ςθμ. θ Επιτροπι) 

τθν υποχρζωςθ τθσ ςυν τοισ άλλοισ δυνάμει του αρ. 57 του Ν. 158(Ι)/99, 

δθλαδι. Όπωσ εξελίχκθκαν τα πράγματα δθμιουργείται θ υποψία αν όχι θ 

βεβαιότθτα ότι θ ΕΠΑ ζςπευςε να επαναλάβει τθ διαδικαςία και να καλφψει 

τισ παραλείψεισ τθσ. Οφτε ιταν επιτρεπτι θ επανεξζταςθ πριν τθν 

αποκατάςταςθ των πραγμάτων ςτθν προ τθσ ακυρωκείςθσ απόφαςθσ 

κατάςταςθ διότι δεν δθμιουργικθκαν οι προχποκζςεισ για επανεξζταςθ.» 

Οι ευπαίδευτοι ςυνιγοροι για τθν παρεμβαίνουςα, κατά τθν διάρκεια των 

διευκρινιςεων τθσ υπόκεςθσ, με παρζπεμψαν, ωσ ςχετικι με το κζμα τθσ 

παροφςασ, ςτθν απόφαςη ημερομηνίασ 29.9.2015 ςτην Προςφυγή Αρ. 

2004/2012 Αρχήσ Σηλεπικοινωνιών Κφπρου και 1. Επιτροπήσ Προςταςίασ 
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του Ανταγωνιςμοφ 2. Κυπριακήσ Δημοκρατίασ, μέςω Επιτροπήσ 

Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ με τουσ ίδιουσ διαδίκουσ και 

παρεμβαίνουςα και με αντικείμενο, ωσ προκφπτει από τθν εν λόγω απόφαςθ 

κατά λζξθ:  

«….Αντικείμενο τθσ υπό αναφορά υπόκεςθσ υπιρξε καταγγελία τθσ Εταιρείασ 
Thunderworx Ltd (διάδοχθ κατάςταςθ τθσ οποίασ είναι το ενδιαφερόμενο 
μζροσ, Primetel, εφεξισ E.M.) που υπζβαλε για εξζταςθ ςτθν ΕΠΑ ςτισ 
11.10.2005 εναντίον των αιτθτϊν «αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ςυντόμων γραπτϊν μθνυμάτων προςτικζμενθσ αξίασ (premium SMS) ςτουσ 
εναλλακτικοφσ παρόχουσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, όπου θ χρζωςθ γίνεται 
κατά τον τερματιςμό, κατά παράβαςθ του Ν.207(Ι)/1989, ωσ ίςχυε τότε και ο 
οποίοσ ζχει αντικαταςτακεί από τον περί Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ 
Νόμο Ν.13(Ι)/2008» λόγω «τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ΑΣΗΚ να μθ δίδει τθ 
δυνατότθτα ςε εναλλακτικοφσ παρόχουσ (όπωσ το ΕΜ) να προςφζρουν ςτο 
καταναλωτικό κοινό τθν πιο πάνω υπθρεςία….». 

Ο ευπαίδευτοσ ςυνιγοροσ για τθν αιτιτρια, πλθροφόρθςε το Δικαςτιριο, ότι 

θ εν λόγω απόφαςθ ζχει εφεςιβλθκεί και, ωσ ανζφερε κατά λζξθ, θ εν λόγω 

απόφαςθ «..εν πάςθ περιπτϊςει ουδόλωσ υπειςιλκε ςε ουςία, περιορίςτθκε 

ςτα προδικαςτικά για τα οποία εντάξει διαφωνοφμε, το γιατί φαίνεται ςτισ 

αγορεφςεισ μασ.» 

Ωσ παρατθρϊ από τθν απόφαςθ ςτθν Προςφυγή Αρ. 2004/2012 (supra) θ 

Δικαςτισ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου Ψαρά-Μιλτιάδου εξζταςε (και) λόγουσ 

ακυρϊςεωσ, ωσ τουσ καταγραμμζνουσ ανωτζρω υπό 1, 2 και 3 ςτθν παροφςα 

και, επί τοφτων, αποφάςιςε τα ακόλουκα, με δικζσ μου υπογραμμίςεισ: 

«ΨΑΡΑ-ΜΙΛΣΙΑΔΟΤ, Δ.:   Οι αιτθτζσ επιδιϊκουν δια τθσ παροφςθσ διλωςθ 
του Δικαςτθρίου ότι θ απόφαςθ των κακϋων θ αίτθςθ με αρ.48/12 με τθν 
οποία διαπίςτωςαν παράβαςθ από τουσ αιτθτζσ των αρ. 6(1)(β) και 6(1)(γ) του 
περί τθσ Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ Νόμου του 2008, Ν.13(Ι)/08  (ο οποίοσ 
κατιργθςε και αντικατζςτθςε το Ν.207/89) και επζβαλε ςτουσ αιτθτζσ 
διοικθτικό πρόςτιμο είναι άκυρθ, παράνομθ και χωρίσ οποιοδιποτε 
αποτζλεςμα, κακϊσ και Διάταγμα Δικαςτθρίου που να ακυρϊνει τθν πιο πάνω 
απόφαςθ.  
Αντικείμενο τθσ υπό αναφορά υπόκεςθσ υπιρξε καταγγελία τθσ Εταιρείασ 
Thunderworx Ltd (διάδοχθ κατάςταςθ τθσ οποίασ είναι το ενδιαφερόμενο 
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μζροσ, Primetel, εφεξισ E.M.) που υπζβαλε για εξζταςθ ςτθν ΕΠΑ ςτισ 
11.10.2005 εναντίον των αιτθτϊν «αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ςυντόμων γραπτϊν μθνυμάτων προςτικζμενθσ αξίασ (premium SMS) ςτουσ 
εναλλακτικοφσ παρόχουσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, όπου θ χρζωςθ γίνεται 
κατά τον τερματιςμό, κατά παράβαςθ του Ν.207(Ι)/1989, ωσ ίςχυε τότε και ο 
οποίοσ ζχει αντικαταςτακεί από τον περί Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ Νόμο 
Ν.13(Ι)/2008» λόγω «τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ΑΣΗΚ να μθ δίδει τθ δυνατότθτα 
ςε εναλλακτικοφσ παρόχουσ (όπωσ το ΕΜ) να προςφζρουν ςτο καταναλωτικό 
κοινό τθν πιο πάνω υπθρεςία». 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
….. Λόγοι ακφρωςθσ  
 
Οι αιτθτζσ προβάλλουν πολλαπλοφσ λόγουσ ακφρωςθσ που μποροφν - παρά 
τθν ευρφτθτα και το πολυάρικμο τουσ - να καταταχκοφν ωσ εξισ: 
  
(α)  Λόγοι που αφοροφν τθ βαςιμότθτα ι εγκυρότθτα τθσ διαδικαςίασ από το 
2005 μζχρι τθν επίδικθ απόφαςθ ειδικά ωσ προσ τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ 
εκ μζρουσ τθσ ΕΠΑ (Νομικοί Λόγοι Β1-Β3).   
  
Οι αιτθτζσ εγείρουν πρωταρχικά ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τθ δυνατότθτα 
τθσ ΕΠΑ να επανεξετάςει μία «ακυρωκείςα απόφαςι», ςτθ βάςθ του 
ςκεπτικοφ ότι θ ΑΣΗΚ ζχει ιδθ καταδικαςτεί από τθν Επιτροπι, με τθν 
ακυρωκείςα απόφαςι, και δεν μπορεί να διϊκεται και να καταδικάηεται εκ 
δευτζρου για το ίδιο αδίκθμα, κατ' επίκλθςθ του άρκρου 12.2 υντάγματοσ.  Η 
διαδικαςία τονίηουν είναι οιονεί ποινικι. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………….
 ………Ο κ.ΧϋΙωάννου τόνιςε ακόμθ πωσ το γεγονόσ ότι θ Επιτροπι, μετά τθν 
ακυρωτικι απόφαςθ του Δικαςτθρίου δεν επζςτρεψε το επιβλθκζν με τθν 
ακυρωκείςα απόφαςθ πρόςτιμο, ςυνιςτά λόγο που εμπόδιηε τθν επανεξζταςθ 
τθσ υπόκεςθσ.   
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………
…Εξζταςθ λόγων και ςυμπεράςματα 
 
Ο πρϊτοσ πυλϊνασ λόγων ακφρωςθσ ωσ εκ τθσ φφςεωσ του πρζπει να 
εξεταςτεί πρϊτα απ’ ο,τιδιποτε άλλο, αφοφ θ αποδοχι του κα 
ςθματοδοτοφςε το τζρμα τθσ προςφυγισ δια τθσ απόρριψθσ τθσ. 
  
Σίκεται λοιπόν κεμελιακό το ερϊτθμα αν θ Διοίκθςθ μποροφςε να 
επανεξετάςει τθν υπόκεςθ αυτι.  Δεν κα ςυμφωνιςω με τθν απόλυτθ 
προςζγγιςθ τθσ κασ Καλλι ότι ςε κάκε περίπτωςθ ακφρωςθσ ζπεται 
επανεξζταςθ που είναι όχι μόνο δικαίωμα αλλά και κακικον τθσ Διοίκθςθσ. 
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Η υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ για επανεξζταςθ βζβαια είναι ςυνυφαςμζνθ με 
τθν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ (βλ. αρκ.58 του Ν.158(Ι)/99 και Δθμοκρατία ν. 
Κοντογιώργθ (2001) 3 Α.Α.Δ. 1037). 
 
Όμωσ αυτι θ υποχρζωςθ δεν λειτουργεί το ίδιο όταν πρόκειται για πεικαρχικι 
ι ςυναφοφσ φφςεωσ δικαιοδοςία όπου επιβάλλεται ζνα είδοσ κφρωςθσ, όπωσ 
είναι φυςικά θ επιβολι διοικθτικοφ προςτίμου.   
 
Με όλο το ςεβαςμό προσ τθν ευπαίδευτθ ςυνιγορο από τισ υποκζςεισ  Re 
Παμπίνο Χαραλάμπουσ (1991)1 Α.Α.Δ. 677, και Medcon Hellas S.A. (2002) 1 
A.A.Δ. 1476, δεν προκφπτει τζτοια αρχι.  Σο κζμα ςτισ υποκζςεισ αυτζσ 
εξετάηετο μόνο ωσ προσ τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ προνομιακοφ εντάλματοσ, για 
να διαπιςτωκεί - και ορκά βεβαίωσ - ότι πρόκειτο για διοικθτικό όργανο (θ 
ΕΠΑ) και θ φφςθ τθσ λειτουργίασ τθσ διοικθτικι.  Δεν υπάρχει διαφωνία 
επϋαυτοφ. 
 
Σο κζμα όμωσ εδϊ είναι διαφορετικό και αφορά ουςιαςτικά ςτον κίνδυνο που 
είχε - είτε άτομο είτε οργανιςμόσ - να υποςτεί καταδίκθ (διοικθτικισ κφρωςθσ) 
για τα ίδια γεγονότα, δυο φορζσ. 
 
Eφόςον κρίνεται ωσ πεικαρχικι-κυρωτικι θ διαδικαςία ςίγουρα τυγχάνουν 
εφαρμογισ οι διαςφαλίςεισ του αρκ.12.5 του υντάγματοσ και οι κανόνεσ 
φυςικισ δικαιοςφνθσ (βλ. Φιλίππου ν. Πεικαρχικοφ υμβουλίου, Πεικ.Εφ. 
2/99 (2000)1Γ Α.Α.Δ. 1839). 
 
Εφόςον περαιτζρω, θ ακφρωςθ ςυντελζςτθκε εκ του αναρμοδίου ωσ εκ τθσ 
παράνομθσ ςφνκεςθσ ςϊματοσ, θ επανεξζταςθ μπορεί να γίνει 
(βλ.Κοντόγιωργα - Θεοχαροποφλου  «Αι υνζπειαι τθσ Ακυρώςεωσ 
Διοικθτικισ Πράξεωσ ζναντι τθσ Διοικιςεωσ» ςελ.51) 
 
Καταλθκτικά και ζχοντασ πάντα υπόψθ τα πιο πάνω για τον κίνδυνο 
καταδίκθσ, παρατθρϊ ότι ςτισ πεικαρχικοφ τφπου διαδικαςίεσ ι κυρωτικζσ, θ 
δυνατότθτα επανεξζταςθσ ςυναρτάται με τισ ειδικζσ περιςτάςεισ τθσ 
υπόκεςθσ και δθ το λόγο του πρϊτου ακυρωτικοφ αποτελζςματοσ, ι τθσ 
ανάκλθςθσ αφοφ εν προκειμζνω ιςχφουν και τα δφο. 
  
Η ανάκλθςθ τθσ διαδικαςίασ ζναρξθσ τθσ καταγγελίασ (χωρίσ ωςτόςο τελικό 
αποτζλεςμα) ζγινε λόγω αλλαγισ ι προβλιματοσ ςτθ ςφνκεςθ τθσ 
Επιτροπισ. Ήταν κεμιτι ενζργεια.  Όπωσ δε είναι γνωςτό: 
 
«Η ανάκλθςθ παράνομθσ διοικθτικισ πράξθσ ενεργεί εξ υπαρχισ (ex tunc) και 
επιφζρει εξαφάνιςθ του αντικειμζνου τθσ, δθλαδι τθσ διοικθτικισ πράξθσ που 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2001/rep/2001_3_1037.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/1991/rep/1991_1_0677.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1476.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1476.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2002/rep/2002_1_1476.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_1/2000/1-200011-p-e-2-99.htm
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ανακαλείται.»   (Χριςτ. Καγιάσ & Τιοί Λτδ ν. Δθμοκρατίασ (1989) 3 Α.Α.Δ. 
3329, 3333. 
  
Όςο για τθ δεφτερθ φάςθ, αυτι τθσ ακφρωςθσ, θ οποία και δθλϊκθκε ςτο 
Δικαςτιριο ενόψει του παράνομου του διοριςμοφ  τθσ Προεδρίασ τθσ 
Επιτροπισ, κακιςτοφςε τθν πράξθ πλθμμελι ωσ εκ τθσ μθ φπαρξθσ 
αρμοδιότθτασ και ςυνεπϊσ δεν δθμιουργοφςε κίνδυνο καταδίκθσ. 
  
Ζχοντασ λοιπόν υπόψθ τα ειδικά περιςτατικά τθσ υπόκεςθσ από τθν 
καταγγελία το 2005 και ςτθ ςυνζχεια, από οργανιςμό που ςαφϊσ και είχε 
ζννομο ςυμφζρον ζγερςθσ τθσ διαδικαςίασ, όπωσ προκφπτει από το αρκ.35 
του Ν.13(Ι)/2008 και περαιτζρω ότι θ ανάκλθςθ ςυνιςτοφςε επανάλθψθ τθσ 
διαδικαςίασ (χωρίσ να είχε προθγθκεί απόφαςθ), ενϊ θ ακφρωςθ «άγγιηε» 
λόγο εκτόσ των γεγονότων τθσ καταγγελίασ αλλά αφοροφςε το διοριςμό του 
Προζδρου, κεωρϊ ότι οι περιςτάςεισ εν προκειμζνω επιτρζπουν και εν τίνι 
τρόπω επιβάλλουν τθν επανεξζταςθ, παρά το χρόνο που παριλκε (βλ. 
Ελαιουργία Πεττεμερίδθ ν. Δθμοκρατία (2006)3 Α.Α.Δ. 687, όπου κρίκθκε 
ορκι θ επανεξζταςθ παρά τθ μεγάλθ και αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ). 
 
το ίδιο πλαίςιο, δεν κεωρϊ ότι θ μθ επιςτροφι (μζχρι τϊρα) του πρϊτου 
(ακυρωκζντοσ) προςτίμου δθμιουργεί κϊλυμα οποιουδιποτε είδουσ. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……. Οι πιο πάνω λοιπόν αιτιάςεισ που αφοροφν τον πρϊτο πυλϊνα λόγων 
ακυρϊςεωσ απορρίπτονται. 
  
………Προχωρϊ ςτο δεφτερο πυλϊνα λόγων που αφορά τον ιςχυριςμό - κζςθ 
για ζλλειψθ δζουςασ ζρευνασ κ.ά. ςυναφϊν λόγων….». 
  
Οι πιο πάνω αναφερόμενεσ- ειδικά οι υπογραμμιςμζνεσ από εμζνα- κζςεισ 

τθσ Δικαςτοφ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου Ψαρά-Μιλτιάδου ςτθν Προςφυγή 

Αρ. 2004/2012 (supra) με βρίςκουν απόλυτα ςφμφωνο και τισ υιοκετϊ ςτθν 

πλθρότθτα τουσ, ωσ ορκζσ και απόλυτα ςχετικζσ αναφορζσ, κακϊσ και ωσ 

αιτιολογία και κρίςθ μου αναφορικά με τουσ παρόμοιουσ λόγουσ ακυρϊςεωσ 

ςτθν παροφςα προςφυγι, τουσ οποίουσ θ πλευρά τθσ αιτιτριασ ανζπτυξε υπό 

τισ παραγράφουσ (Α), (Β) και (Γ) ςτθν γραπτι τθσ αγόρευςθ (βλ. υπό 1. μζχρι 

3. αναφορζσ ανωτζρω ςτθν παροφςα). 

 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1989/rep/1989_3_3329.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1989/rep/1989_3_3329.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2006/rep/2006_3_0687.htm
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Ειςερχόμενοσ, τϊρα, ςτθν εξζταςθ των λόγων ακυρϊςεωσ, οι οποίοι τίκενται 

υπό τθν τιτλοφοροφμενθ παράγραφο «(Δ) Ουςία» τθσ γραπτισ αγόρευςθσ για 

τθν αιτιτρια, αυτοί ζχουν, ςυμπτυγμζνοι και αποδιδόμενοι από εμζνα 

κατωτζρω, ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Θ Επιτροπι προςδιόριςε εςφαλμζνα τθν αγορά. Θ αιτιτρια δεν είναι θ 

ίδια ιδιοκτιτθσ περιεχομζνου και δεν ανταγωνίηεται τθν καταγγζλλουςα ςτθν 

παροχι λιανικϊν υπθρεςιϊν περιεχομζνου. υνεπϊσ, κατά τθν αιτιτρια, δεν 

είναι δυνατόν να κεωρθκεί ότι υπάρχει κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ, λόγω 

άρνθςθσ παροχισ υπθρεςίασ, όταν ο Οργανιςμόσ που υποτίκεται ότι αρνείται 

πρόςβαςθ δεν δραςτθριοποιείται ςτθ λιανικι αγορά. Κατά τθν αιτιτρια, από 

τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ με τθν οποία όριςε τθν αγορά απουςιάηουν 

ςτοιχεία που αφοροφν τθ λιανικι αγορά των υπερτιμθμζνων υπθρεςιϊν, κατά 

παράβαςθ των Κατευκυντιριων Γραμμϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 

ανάλυςθ αγοράσ. H Επιτροπι ζχει ςυγχφςει τθν αγορά με τα μζςα που 

προςφζρονται για δραςτθριοποίθςθ τθσ αγοράσ, κακιςτϊντασ τον οριςμό 

αγοράσ εκ μζρουσ τθσ «εξωφρενικό», ωσ αναφζρει θ αιτιτρια. Περαιτζρω, το 

ςυμπζραςμα τθσ Επιτροπισ, θ οποία υιοκζτθςε ςχετικι κζςθ τθσ Τπθρεςίασ, 

ότι θ αγορά ςε λιανικό επίπεδο είναι θ αγορά υπθρεςιϊν γραπτϊν 

μθνυμάτων αξίασ (Premium SMS) δεν τεκμθριϊνεται από μελζτεσ 

εναλλαξιμότθτασ, οφτε καταγράφονται με οποιοδιποτε τρόπο οι προτιμιςεισ 

των καταναλωτϊν, τα τζλθ των ςχετικϊν προϊόντων ι οι αντιδράςεισ των 

καταναλωτϊν ςε περιπτϊςεισ αφξθςθσ τθσ τιμισ των ςχετικϊν προϊόντων. Ωσ 

εκ τοφτου, θ εναλλαξιμότθτα από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ δεν είναι δυνατό να 

κακοριςτεί. Θ εναλλαξιμότθτα από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ είναι το κυριότερο 

εργαλείο που χρθςιμοποιείται για τον οριςμό τθσ ςχετικισ αγοράσ και θ ουςία 

τθσ ανάλυςθσ αγοράσ. Κατά τθν αιτιτρια, όταν ο πελάτθσ αγοράηει 

περιεχόμενο μζςω SMS ι μζςω τθλεπλθροφόρθςθσ, οι δφο αυτοί μζκοδοι 

παραγγελίασ και πλθρωμισ είναι επαρκϊσ εναλλάξιμεσ, για τουσ λόγουσ που 
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θ αιτιτρια αναλυτικά αναφζρει. Κατά τθν αιτιτρια, θ αγορά είναι αυτι των 

υπερτιμθμζνων υπθρεςιϊν περιεχομζνου ι υπερτιμθμζνων υπθρεςιϊν 

προςτικζμενθσ αξίασ. Σο Premium SMS είναι μία μζκοδοσ παραγγελίασ και 

παράδοςθσ υπερτιμθμζνου περιεχομζνου. Χωρίσ το περιεχόμενο δεν είναι 

δυνατόν να υπάρξει Premium SMS. 

 

2. Περαιτζρω, θ αιτιτρια ιςχυρίηεται, ότι δεν ζγινε οποιαδιποτε ανάλυςθ 

αγοράσ, ωσ απαιτείται, για να διαφανοφν τα μερίδια αγοράσ ςτθ λιανικι 

αγορά και πωσ αυτά επθρεάηονται από τθν υποτικζμενθ άρνθςθ τθσ 

αιτιτριασ. 

 
3. Λανκαςμζνα, ςε ςυνδυαςμό με το πιο πάνω, ωσ ιςχυρίηεται ακόμα θ 

αιτιτρια, κατζλθξε θ Επιτροπι και ςτο ότι θ αιτιτρια κατζχει δεςπόηουςα 

κζςθ ςτον τερματιςμό ςφντομων γραπτϊν μθνυμάτων και ςυνακόλουκα ςτθν 

απευκείασ πρόςβαςθ ςτο SMSC του δικτφου τθσ. Δεν γίνεται, κατά τθν 

αιτιτρια, να εξάγεται τζτοιο ςυμπζραςμα χωρίσ ανάλυςθ αγοράσ. 

 
4. Λανκαςμζνα κατζλθξε θ Επιτροπι ςτο ςυμπζραςμα, ότι θ αιτιτρια 

αρνικθκε να παρζχει διευκόλυνςθ ι υποδομι, χωρίσ τθν οποία οι 

ανταγωνιςτζσ του Οργανιςμοφ με δεςπόηουςα κζςθ δεν είναι ςε κζςθ να 

προςφζρουν τθν υπθρεςία τουσ ςε πελάτεσ, κάτι που ςυνιςτά κατάχρθςθ 

δεςπόηουςασ κζςθσ. Είναι θ κζςθ τθσ αιτιτριασ, ότι ουδζποτε αρνικθκε τθν 

παροχι προσ τθν Thunderworx τθσ δυνατότθτασ να παρζχει υπθρεςίεσ 

Premium SMS. Αυτό που δεν ιταν ςε κζςθ να παρζχει τθ δεδομζνθ ςτιγμι, 

για τεχνικοφσ λόγουσ, ιταν να ςυνδζςει απευκείασ τθν Thunderworx  με το 

Κζντρο φντομων Μθνυμάτων, για ςκοποφσ παροχισ υπθρεςιϊν Premium 

SMS (που αφοροφςαν, τθ δεδομζνθ ςτιγμι, όχι τόςο τθ ςφνδεςθ με το SMS 

Center αλλά τθν αμφίδρομθ αποςτολι μθνυμάτων με υπερτιμθμζνο τζλοσ, το 

οποίο κα ειςζπραττε θ αιτιτρια για λογαριαςμό τθσ Thunderworx). τθν 

Thunderworx, ωσ είναι παραδεκτό από αυτι (κατά τθν αιτιτρια πάντα), από 
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ςχετικι επιςτολι τθσ θμερομθνίασ 23.11.2006 προσ τθν Επιτροπι, δόκθκε θ 

δυνατότθτα να παρζχει τισ υπθρεςίεσ Premium SMS προσ τουσ καταναλωτζσ, 

μζςω τθσ ειδικισ πφλθσ Cybee τθσ αιτιτριασ, θ οποία πφλθ δθμιουργικθκε 

από τθν αιτιτρια ωσ παροχζασ δικτφου, ακριβϊσ ϊςτε να μποροφν παροχείσ 

να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ (δθλαδι περιεχόμενο) προσ τουσ 

καταναλωτζσ. Επιπρόςκετα, θ Thunderworx είχε τθ δυνατότθτα αποςτολισ ςε 

όλουσ τουσ πελάτεσ τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ τθσ αιτιτριασ περιεχομζνου αξίασ 

(Premium SMS) μζςω τθσ υπθρεςίασ Bulk SMS,  θ οποία υπθρεςία ιταν 

διακζςιμθ και προςζφερε ςτθν Thunderworx τθ δυνατότθτα απευκείασ 

ςφνδεςθσ ςτο Κζντρο φντομο Μθνυμάτων (SMSC) τθσ αιτιτριασ. υνεπϊσ, 

δεν είναι ορκό το ςυμπζραςμα τθσ Επιτροπισ, ότι περιορίηεται ο 

ανταγωνιςμόσ, αφοφ θ Thunderworx  και οι εναλλακτικοί παροχείσ ιταν ςε 

κζςθ να παρζχουν υπθρεςίεσ Premium SMS ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ μζςω τθσ 

πφλθσ Cybee ι Bulk SMS. 

 
5. H απευκείασ ςφνδεςθ ςτο SMS Center τθσ αιτιτριασ δεν αποτελεί 

ουςιϊδθ διευκόλυνςθ, για τουσ λόγουσ που αναλυτικά ςτθν γραπτι 

αγόρευςθ για τθν αιτιτρια αναφζρονται. Κατά τθν αιτιτρια, λόγω τθσ 

εναλλακτικισ λφςθσ που είχε ςτθ διάκεςθ τθσ θ Thunderworx, το «Μοντζλο 

του Ανεξάρτθτου Παροχζα» δεν δφναται να κεωρθκεί ωσ ουςιϊδθσ 

διευκόλυνςθ. Ιδίωσ διότι δεν ιταν, κατά τον ουςιϊδθ χρόνο, ακόμθ διακζςιμο 

ι τεχνικά εφικτό. Όταν θ αιτιτρια ςχεδίαηε από το ζτοσ 1999 τθν υπθρεςία 

τθσ Cybee, το «Μοντζλο του Ανεξάρτθτου Παροχζα» δεν υπιρχε ακόμθ ςτθν 

αγορά. Θ δε Thunderworx προζβθ ςε μεγάλεσ επενδφςεισ για τθν προςφορά 

Premium SMS  χωρίσ να διαςφαλίςει, ότι θ αιτιτρια ιταν ςε κζςθ να τθν 

προμθκεφςει με τθν υπθρεςία που ηθτοφςε. Θ Επιτροπι παραγνωρίηει 

πλιρωσ ςτθν απόφαςθ τθσ, ότι θ αιτιτρια δεν είχε οποιαδιποτε υποχρζωςθ 

να προβεί ςε ζξοδα για να δθμιουργιςει υποδομι και λογιςμικό για να 

ικανοποιιςει το αίτθμα τθσ Thunderworx. Παραγνωρίηει, επίςθσ και τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ αιτιτριασ, θ οποία, ωσ δθμόςιοσ οργανιςμόσ, υπόκειτο 
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ςτουσ νόμουσ περί προςφορϊν του δθμοςίου και ότι για να προκθρυχκοφν 

προςφορζσ ζπρεπε πρϊτα να ςχεδιαςτοφν και να προνοθκοφν τα δεδομζνα 

του λογιςμικοφ. υνεπϊσ, δεν υπιρξε, ωσ αποφάςιςε θ Επιτροπι, ζμμεςθ 

άρνθςθ τθσ αιτιτριασ να προςφζρει τθν εν λόγω υπθρεςία. 

 
6. Θ Επιτροπι, ενεργϊντασ υπό πλάνθ, ςφγχυςε με τθν απόφαςθ τθσ το 

υλιςμικό που ιταν ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζνασ υπολογιςτισ, με το 

λογιςμικό που είναι αυτό που παρζχει τισ διάφορεσ δυνατότθτεσ. 

 
Όλουσ τουσ πιο πάνω λόγουσ ακυρϊςεωσ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ, θ 

αιτιτρια τουσ ςυνοψίηει και ςτθν παράγραφο 69 τθσ γραπτισ τθσ αγόρευςθσ, 

διατεινόμενθ, ότι θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ είναι, για αυτοφσ τουσ λόγουσ, 

προϊόν πλάνθσ περί τα πράγματα, αυκαίρετθ, ετςικελικι και αναιτιολόγθτθ 

και προϊόν ελλιποφσ ι ανφπαρκτθσ ζρευνασ. 

 

Εν τζλει, υπό τθν εκεί τιτλοφοροφμενθ παράγραφο «(Δ) Ουςία» τθσ γραπτισ 

αγόρευςθσ για τθν αιτιτρια (υπό τθν εκεί παράγραφο 70) θ αιτιτρια κζτει και 

κζμα, ότι θ Επιτροπι δεν εδικαιοφτο να επιβάλει πρόςτιμο, με βάςθ τισ 

πρόνοιεσ του άρθρου 41 του Νόμου 13 (Ι)/2008 , αλλά και ότι θ ςυμπεριφορά 

τθσ ιταν «καταδιωκτικι» προσ τθν αιτιτρια. Εναλλακτικά και/ ι επιπρόςκετα 

θ αιτιτρια ιςχυρίηεται, ότι το εν λόγω πρόςτιμο είναι υπερβολικό και προϊόν 

προφανοφσ λάκουσ. 

 

Προχωρϊντασ να επιλθφκϊ των ανωτζρω υπό το «(Δ) Ουςία»  τθσ γραπτισ 

αγόρευςθσ τθσ αιτιτριασ αναφερόμενων λόγων ακυρϊςεωσ, αποφάςιςα, ωσ 

πρϊτο, όπωσ εξετάςω, κατά πόςο θ Επιτροπι είχε δικαίωμα να επιβάλει 

πρόςτιμο, ςτθν περίπτωςθ. Διότι, τυχόν κατάλθξθ, ότι δεν είχε δικαίωμα να 

επιβάλει πρόςτιμο, κα κακιςτοφςε τθν εξζταςθ των υπολοίπων λόγων 

ακυρϊςεωσ (αν, βζβαια, αυτοί δφνανται να εξεταςτοφν και ςε ποιο βακμό) 

αχρείαςτθ και, εν πολλοίσ, αλυςιτελι. Σο κζμα, βζβαια, κατά πόςο το 
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πρόςτιμο ιταν υπερβολικό, είναι ορκό και λογικό, όπωσ τφχει εξζταςθσ ωσ 

τελευταίο.  

 

Θ Επιτροπι αςχολικθκε με αυτό τον ιςχυριςμό ςτθν απόφαςθ τθσ. Αναφζρει 

θ Επιτροπι , ςχετικά: 

«φμφωνα με το άρκρο 41 του Νόμου, θ προκεςμία για τθν επιβολι 
προςτίμου για τθν υπό εξζταςθ παράβαςθ αρχίηει να προςμετρείται από τθν 
μζρα που τερματίςτθκε θ παράβαςθ, ενϊ θ προκεςμία διακόπτεται τθν θμζρα 
που θ Επιτροπι αποφαςίηει να κινιςει διαδικαςία εξζταςθσ κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 17 του Νόμου. 
 
υνακόλουκα, θ Επιτροπι κρίνει ότι από τθν 1θ Ιουνίου 2009 (θμερομθνία 
καταγγελίασ) ζωσ και τθν 2 Ιανουαρίου 2009 (θμερομθνία καταχϊριςθσ τθσ 
προςφυγισ) παριλκαν τρία χρόνια και 215 μζρεσ. Από τισ 12 επτεμβρίου 
2011 (θμερομθνία ακφρωςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ) ζωσ και τισ 30 
Μαρτίου 2012 (θμερομθνία κίνθςθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ) παριλκαν 200 
θμζρεσ, οπόταν το ςφνολο των θμερϊν που διζρρευςαν είναι 4 χρόνια και 50 
θμζρεσ. Ωσ εκ τοφτου, θ Επιτροπι καταλιγει, ότι δεν παρζρχεται προκεςμία 
των πζντε ετϊν. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθν προςμζτρθςθ των προκεςμιϊν 
δεν λιφκθκαν υπόψθ οι διακοπζσ ςτισ προκεςμίεσ που επιλκαν με τθν 
κίνθςθ διαδικαςιϊν ςτθ βάςθ του άρκρου 17 (1) του Νόμου.» 

Κρίνω, ότι θ πιο πάνω αντίκρυςθ του κζματοσ εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ είναι 

ορκι, ωσ προσ τθν αιτιολογία και κατάλθξθ τθσ και, ιδιαίτερα, ορκϊσ δεν 

λιφκθκαν υπόψθ οι διακοπζσ ςτισ προκεςμίεσ που επιλκαν με τθν κίνθςθ 

διαδικαςιϊν ςτθ βάςθ του άρκρου 17 (1) του Νόμου (βλ. ςχετικά, ορκζσ 

επιςθμάνςεισ από τθν ευπαίδευτθ ςυνιγορο για τουσ κακ’ ων θ αίτθςθ, ςελ. 25 

και 26 ςτθ γραπτι αγόρευςθ τθσ). 

Προχωρϊ, ςυνεπϊσ, ςτθν εξζταςθ των υπολοίπων υπό το «(Δ) Ουςία»  τθσ 

γραπτισ αγόρευςθσ τθσ αιτιτριασ, προβαλλόμενων ιςχυριςμϊν (ανωτζρω από 

εμζνα ςυνοψιςμζνων υπό παραγράφουσ 1 μζχρι 6 κζςεων). 

Καταρχιν, από τθν μελζτθ τθσ επίδικθσ απόφαςθσ, επαλθκεφεται ωσ ορκι ςτο 

ςφνολο τθσ θ διαπίςτωςθ τθσ ευπαίδευτθσ ςυνθγόρου για τουσ κακ’ ων θ 

αίτθςθ, ότι όλα τα ανωτζρω υπό 1. μζχρι 6. από εμζνα ανωτζρω αποδιδόμενα 
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ςθμεία, τα οποία θ αιτιτρια κίγει ςτθν γραπτι τθσ αγόρευςθ, τζκθκαν από 

τουσ ευπαίδευτουσ ςυνθγόρουσ για τθν αιτιτρια υπόψθ τθσ Επιτροπισ (βλ. 

καταγραφι των κζςεων ςτισ ςελ. 25 μζχρι 28 ςτθν επίδικθ απόφαςθ) πριν τθν 

λιψθ τθσ απόφαςθσ τθσ, θ οποία και αποφάνκθκε επί εκάςτου εξ’ αυτϊν, 

εξθγϊντασ αναλυτικά και τουσ λόγουσ απόρριψθσ αυτϊν των κζςεων τθσ 

αιτιτριασ, παραπζμποντασ προσ τοφτο  ςε ςχετικι νομολογία του Δικαςτθρίου 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ςε αποφάςεισ 

αρμόδιων θμεδαπϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου (όπωσ θ ΕΡΗΕΣ), 

ςε ςχετικι εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία, ςτο ενϊπιον τθσ ζγγραφο υλικό κλπ.  

(βλ. ςελ. 28 μζχρι 54 ςτθν επίδικθ απόφαςθ). 

το ςθμείο αυτό κρίνω αναγκαίο να υποδείξω, ότι ςφμφωνα και με τθν 

νομολογία του Ανωτάτου Δικαςτθρίου, τζτοια ωσ τα εδϊ υπό ςυηιτθςθ κζματα 

ζχουν κατά κανόνα (κατά το μάλλον ι το ιττον, ανάλογα με τθν περίπτωςθ που 

εξετάηεται, κα πρόςκετα) εξειδικευμζνο τεχνικό γνωςιολογικό υπόβακρο και 

βαςίηονται ςε τεχνικά ευριματα, τα οποία (πζραν από τθν ορκι ερμθνεία των 

ςχετικϊν νομοκετικϊν προχποκζςεων και νομολογιακϊν αρχϊν που 

αναπτφχκθκαν για αυτζσ τισ προχποκζςεισ, κακϊσ και τθν ορκι υπαγωγι των 

γεγονότων τθσ παροφςασ περίπτωςθσ ςε αυτζσ,  τα οποία ελζγχονται, κατά τθν 

άποψθ μου,  από το Δικαςτιριο υπό τθν ακυρωτικι/επικυρωτικι  του 

αρμοδιότθτα, τουλάχιςτον ωσ προσ το νόμιμο και εφλογο τουσ) δεν ελζγχονται 

οφτε, βζβαια, υποκακίςτανται από το Δικαςτιριο.    

Παραπζμπω, ςχετικά, ςτθν πάρα πολφ πρόςφατθ απόφαςη ημερομηνίασ 

13.7.2016 ςτην Προςφυγή Αρ. 846/2013 SALAMIS SHIPPING LTD ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ, ςτθν οποία θ Δικαςτισ του 

Ανωτάτου Δικαςτθρίου Μιχαθλίδου, ανζφερε, μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα, με 

δικζσ μου υπογραμμίςεισ: 

«……Προχπόκεςθ για τθν εξζταςθ τθσ απαγορευτικισ διάταξθσ του άρκρου 
6(1) του Νόμου, είναι να προςδιοριςτεί θ αγορά ι θ εγχϊρια αγορά (ι 
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ανάλογα οι αγορζσ) εντόσ τθσ οποίασ κατζχει θ καταγγελλόμενθ επιχείρθςθ 
δεςπόηουςα κζςθ και εντόσ τθσ οποίασ λαμβάνει χϊρα θ κατ’ ιςχυριςμόν 
καταχρθςτικι ςυμπεριφορά: 

«6(1) Απαγορεφεται θ καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ μιασ 
ι περιςςότερων επιχειριςεων, που κατζχει ι κατζχουν δεςπόηουςα κζςθ ςτο 
ςφνολο ι μζροσ τθσ εγχϊριασ αγοράσ ενόσ προϊόντοσ, ιδιαίτερα εάν θ πράξθ 
αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα ι ενδεχόμενο αποτζλεςμα - .» 

Όπωσ επιςθμάνκθκε ςτθν Ιωάννου ν. ΕΠΑ, Τποκ. Αρ. 612/09, 23.9.2010: 

«.Επιςθμαίνω ότι θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ είναι και κζμα τεχνικισ φφςθσ και θ 
εξουςία του δικαςτθρίου τοφτου για ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ είναι 
περιοριςμζνθ.  Προκφπτει από τα ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν ζνςταςθ και 
το ςχετικό διοικθτικό φάκελο ότι θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ λιφκθκε μετά 
από ενδελεχι ζρευνα και είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ. .» 

 τθν απόφαςθ ςτθν Προςφυγή Αρ. 2004/2012 (supra) θ Δικαςτισ του 

Ανωτάτου Δικαςτθρίου Ψαρά-Μιλτιάδου, ανζφερε τα ακόλουκα, πάντα με 

δικζσ μου υπογραμμίςεισ (επιςθμαίνω, εκ νζου, ότι ωσ με πλθροφόρθςε ο 

ευπαίδευτοσ ςυνιγοροσ για τθν αιτιτρια κατά τισ διευκρινιςεισ, θ εν λόγω 

απόφαςθ ζχει εφεςιβλθκεί): 

 

«…’Ζχω εξετάςει τθν επίδικθ απόφαςθ υπό το πρίςμα των ιςχυριςμϊν τθσ 
αίτθςθσ, πάντα ςτο πλαίςιο που το παρόν Δικαςτιριο, ωσ ανακεωρθτικό και όχι 
ωσ Δικαςτιριο ουςίασ, μπορεί να επζμβει. 
 
Σο Δικαςτιριο δεν επεμβαίνει ςε μια διοικθτικι πράξθ αν από τα ενϊπιον του 
γεγονότα προκφπτει ότι θ απόφαςθ ιταν εφλογα επιτρεπτι. 
  
Δεν ζχω αμφιβολία από το περιεχόμενο τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ ότι θ 
Επιτροπι ζλαβε υπόψθ τθσ όλα τα ουςιϊδθ γεγονότα και ςυνεκτίμθςε όλα τα 
αναγκαία ςτοιχεία που αποτελοφςαν το ςχετικό διοικθτικό φάκελο, αφοφ 
ζδωςε ευκαιρία ςτουσ αιτθτζσ να προβάλουν γραπτϊσ και προφορικϊσ τισ 
κζςεισ τουσ.  Οι ιςχυριςμοί που ζκεςαν οι αιτθτζσ αξιολογικθκαν και 
προςμετρικθκαν ανάλογα.  Η Επιτροπι άςκθςε τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια και 
διατφπωςε τθν εκτίμθςθ τθσ κατά τρόπο αιτιολογθμζνο και εφλογα επιτρεπτό. 
 
ε μζγιςτο βακμό θ ανάλυςθ τθσ Επιτροπισ αφοροφςε τεχνικά κζματα και ς’ 
αυτό τον τομζα  δεν κεωρϊ ότι το Δικαςτιριο δφναται να επζμβει αφοφ κατά 
τα λοιπά ο ζλεγχοσ τθσ πράξθσ ανζδειξε εφλογα επιτρεπτι τθν κρίςθ τθσ 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201009-612-09.htm
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Διοίκθςθσ αλλά και οι αιτθτζσ ςε κανζνα ςθμείο δεν κατόρκωςαν να πείςουν το 
Δικαςτιριο ότι υπιρξε πλάνθ περί τα πράγματα ι άλλωσ πωσ. 
 
Η προςφυγι απορρίπτεται, θ επίδικθ πράξθ επικυρϊνεται.  Ζξοδα εκ ποςοφ 
€2,000 υπζρ των κακ’ ων θ αίτθςθ και εναντίον των αιτθτϊν.» 
 

τθν απόφαςη ημερομηνίασ 23.9.2010 ςτθν Προςφυγή Αρ. 612/2009 Άκησ 

Ιωάννου ν. Επιτροπήσ Προςταςίασ Ανταγωνιςμοφ ο τότε Δικαςτισ του 

Ανωτάτου Δικαςτθρίου Φωτίου, ανζφερε, μεταξφ άλλων, τα εξισ, πάντα με 

δικζσ μου υπογραμμίςεισ: 

«……….Η Τπθρεςία τθσ κακ' θσ θ αίτθςθ (θ οποία λειτουργεί τόςο με βάςθ τον 
αρχικό νόμο 207/1989 όςο και με βάςθ το νζο νόμο 13(Ι)/2008) εξζταςε 
ενδελεχϊσ το κζμα αυτό, δθλαδι κατά πόςο θ Ακτίσ Λτδ καταχράςτθκε τθ 
δεςπόηουςα κζςθ που είχε ςτθν αγορά και για τουσ λόγουσ που εξθγεί ςτισ 
ςελ. 13 και 14 του θμειϊματοσ προσ τθν κακ' θσ θ αίτθςθ και με αναφορά ςε 
ςχετικζσ αυκεντίεσ, κατάλθξε ότι δεν υπιρξε τζτοια κατάχρθςθ.  Ήταν τθσ 
άποψθσ ότι δεν υπιρξαν εξοντωτικι τιμολόγθςθ και ακζμιτεσ τιμζσ με τθν 
ζννοια του άρκρου 6(1)(α) του Νόμου.  Σθ κζςθ τθσ Τπθρεςίασ δζχκθκε και θ 
κακ' θσ θ αίτθςθ όπωσ φαίνεται από το «ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ» και από τα όςα ζχουν τεκεί ενϊπιον μου από πλευράσ του 
αιτθτι δε φαίνεται να ιταν θ πιο πάνω κατάλθξθ μθ εφλογα επιτρεπτι.  
Επιςθμαίνω ότι θ ανάλυςθ τθσ αγοράσ είναι και κζμα τεχνικισ φφςθσ και θ 
εξουςία του δικαςτθρίου τοφτου για ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ είναι 
περιοριςμζνθ.  Προκφπτει από τα ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν ζνςταςθ και 
το ςχετικό διοικθτικό φάκελο ότι θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ λιφκθκε μετά 
από ενδελεχι ζρευνα και είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ.  Γενικά δεν ζχω 
ικανοποιθκεί ότι παραβιάςτθκαν οι ςχετικζσ νομοκετικζσ πρόνοιεσ και τα 
Άρκρα του υντάγματοσ ςτα οποία γίνεται αναφορά από τον ευπαίδευτο 
ςυνιγορο του αιτθτι.» 

Σζλοσ, επιςθμαίνω, για ςκοποφσ πλθρότθτασ, ότι τθν πιο πάνω κζςθ του ςτθν 

απόφαςθ Προςφυγή Αρ. 612/2009 (supra) μνθμόνευςε ο τότε Δικαςτισ του 

Ανωτάτου Δικαςτθρίου Φωτίου και ςτθν αρχικι δικαςτικι εξζταςθ του εδϊ 

ηθτιματοσ ςτθν απόφαςη του ημερομηνίασ 18.2.2011 ςτθν Προςφυγή Αρ. 

1/2009 ΑΡΧΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ν. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ κ.α, ΤΠΟΘΕΗ ΑΡ. 1/2009, θ οποία απόφαςθ, ωσ 

προανζφερα, ανατράπθκε τελικά κατ’ ζφεςθ, λόγω κακισ 

ςυγκρότθςθσ/ςφνκεςθσ τθσ Επιτροπισ με βάςθ τθν απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ  
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του Ανωτάτου Δικαςτθρίου ςτην Προςφυγή Αρ. 1544/09, χωρίσ, προφανϊσ, 

να εξεταςτεί θ ορκότθτα των λόγων εφζςεων που προζβαλε ςτθ 

Ανακεωρθτικι Ζφεςθ Αρ. 39/2011  θ αιτιτρια επί του περιεχομζνου τθσ εν 

λόγω δικαςτικισ απόφαςθσ. Ανζφερε, ςυγκεκριμζνα, ςτθν εν λόγω απόφαςθ 

του ο τότε Δικαςτισ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου, με δικζσ μου υπογραμμίςεισ: 

«…..ΕΞΕΣΑΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΧΤΡΙΜΩΝ 
  
………………………………………………………………….  
 
Λαμβάνοντασ δε υπόψθ ότι θ ουςία τθσ επίδικθσ απόφαςθσ είναι θ κατάλθξθ 
των κακ' ων θ αίτθςθ ότι θ υπό εξζταςθ ςυμπεριφορά τθσ αιτιτριασ 
ςυνιςτοφςε κατάχρθςθ τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ τθσ και παραβίαςθ του 
άρκρου 6(1)(β) του ςχετικοφ Νόμου κεωρϊ απαραίτθτθ τθν παράκεςθ του 
ςυγκεκριμζνου άρκρου: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Από τα εκτεκζντα ενϊπιον μου κρίνω ότι οι κακ' ων θ αίτθςθ εξζταςαν ςτθν 
προκείμενθ περίπτωςθ το όλο κζμα ενδελεχϊσ.  Άλλωςτε θ ανάλυςθ τθσ 
αγοράσ είναι και κζμα τεχνικισ φφςθσ και ςυνεπϊσ θ εξουςία του 
Δικαςτθρίου για ανακεϊρθςθ τθσ απόφαςθσ είναι περιοριςμζνθ. (Βλ. δικι 
μου απόφαςθ Άκθσ Ιωάννου ν. Επιτροπισ Προςταςίασ Ανταγωνιςμοφ 
υποκεσ. Αρ. 612/2009 θμερ. 23/9/2010). ». 
 
Ζχοντασ όλα τα πιο πάνω υπόψθ, εξζταςα τθν προςβαλλόμενθ απόφαςθ και, 

ιδιαίτερα, μία προσ μία τισ αποφάνςεισ τθσ Επιτροπισ ςε αυτι επί των 

ιςχυριςμϊν τθσ αιτιτριασ ενϊπιον τθσ, οι οποίοι προβάλλονται και εδϊ υπό 

τθν μορφι λόγων ακυρϊςεων υπό το «Δ. ΟΤΙΑ» τθσ γραπτισ αγόρευςθσ για 

τθν αιτιτρια (θμειϊνω, ότι ζχω διεξζλκει και το περιεχόμενο τθσ 

απαντθτικισ γραπτισ αγόρευςθσ τθσ αιτιτριασ, όςον αφορά τθν 

επιχειρθματολογία που επαναλθπτικά ι επιπρόςκετα, ωσ προσ τουσ λόγουσ 

που τζκθκαν με τθν γραπτι αγόρευςθ, εκεί παρατίκεται). 

Βρίςκω, ότι θ  Επιτροπι ερμινευςε και ανζλυςε εμπεριςτατωμζνα και με 

πλιρθ επάρκεια τισ προχποκζςεισ του άρθρου 6 (1) (β) του Νόμου, προζβθκε 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201009-612-09.htm
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ςε όλεσ τισ δζουςεσ διαπιςτϊςεισ προσ εφαρμογι των προχποκζςεων του εν 

λόγω άρκρου ςτα δεδομζνα τθσ παροφςασ περίπτωςθσ και κατζγραψε και 

απάντθςε ςε όλουσ τουσ ιςχυριςμοφσ τθσ αιτιτριασ (βλ. καταγραφι των 

κζςεων τθσ αιτιτριασ ςτισ ςελ. 25 μζχρι 28 ςτθν επίδικθ απόφαςθ) και 

αποφάνκθκε επί εκάςτου εξ’ αυτϊν, εξθγϊντασ αναλυτικά και τουσ λόγουσ 

απόρριψθσ αυτϊν των κζςεων τθσ αιτιτριασ, παραπζμποντασ προσ τοφτο, ωσ 

προανζφερα ςτθν παροφςα, ςε ςχετικι νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αποφάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αποφάςεισ 

αρμόδιων θμεδαπϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου (όπωσ θ ΕΡΗΕΣ), 

ςχετικι εξειδικευμζνθ βιβλιογραφία, ςτο ενϊπιον τθσ ζγγραφο υλικό κλπ.  (βλ. 

ςελ. 28 μζχρι 54 ςτθν επίδικθ απόφαςθ). Κρίνω, ότι θ απόφαςθ τθσ ιταν 

εφλογα επιτρεπτι επί των εν λόγω κεμάτων, προϊόν δζουςασ ζρευνασ και θ 

Επιτροπι ςε καμία πλάνθ υπζπεςε, ενϊ θ αιτιολογία που ζδωςε ιταν εφλογθ, 

πλιρθσ και εμπεριςτατωμζνθ. υνεπϊσ, οφτε οι λόγοι ακυρϊςεωσ ουςίασ τθσ 

υπόκεςθσ, τουσ οποίουσ θ αιτιτρια προωκεί υπό το ςθμείο «Δ. Ουςία» ςτθν 

γραπτι αγόρευςθ τθσ (βλ. 1 μζχρι 6 ανωτζρω ςτθν παροφςα) ευςτακοφν. 

Παραμζνει προσ εξζταςθ, ωσ τελευταίο ηιτθμα, ωσ προανζφερα ςτθν 

παροφςα, ο λόγοσ ακυρϊςεωσ, ότι το πρόςτιμο ιταν υπερβολικό και προϊόν 

πλάνθσ. 

Εξετάηοντασ τον λόγο αυτό, παρατθρϊ, ότι θ Επιτροπι αφιερϊνει τρεισ (3) 

ςελίδεσ αναφορικά με το τι ζλαβε υπόψθ ςε ςχζςθ με τθν επιμζτρθςθ του 

προςτίμου (€130.000) το οποίο επζβαλε με τθν επίδικθ απόφαςθ ςτθν 

αιτιτρια. Δεν διαβλζπω θ Επιτροπι να ενιργθςε υπό πλάνθ ωσ προσ τα 

κριτιρια επιμζτρθςθσ του προςτίμου ι να κινικθκε εκτόσ των νομοκετικά 

επιτρεπτϊν ορίων όςον αφορά το φψοσ αυτοφ, οφτε κεωρϊ, ότι ζχει 

πικανολογθκεί επαρκϊσ θ περίπτωςθ πλάνθσ ωσ προσ το ποςό ςε ςχζςθ με τισ 

αναφορζσ με το αρχικό πρόςτιμο που είχε υποβλθκεί ςτθν πρϊτθ δικαςτικϊσ 

ακυρωκείςα απόφαςθ τθσ Επιτροπισ (βλ. ανωτζρω). Σο Δικαςτιριο,περαιτζρω, 
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ςφμφωνα με τθν νομολογία του Ανωτάτου Δικαςτθρίου, δεν ελζγχει τθν 

αυςτθρότθτα του ποινισ, εδϊ του προςτίμου (βλ.  Αντρζασ Αηίνασ ν. 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ΑΕ 1389 θμερομθνίασ 20.7.99 και Κρθτιώτθσ ν. 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ΑΕ 2328 θμερομθνίασ 30.11.99). υνεπϊσ, με τον 

τρόπο που τζκθκε ο ιςχυριςμόσ από τθ πλευρά τθσ αιτιτριασ, δθλαδι, ότι το 

επιβλθκζν πρόςτιμο είναι «υπερβολικό» (βλ. ςελ. 27 , παράγραφοσ 71 ςτθν 

αγόρευςθ τθσ) ενϊ, μάλιςτα, ωσ αναφζρει, κατά τθν αρχικι εξζταςθ του 

κζματοσ είχε επιβλθκεί ωσ πρόςτιμο το ποςό των €75.000  (επιςιμανςθ, θ 

οποία, εν πάςθ περιπτϊςει, ευςτακεί) δεν επιτρζπει τον δικαςτικό ζλεγχο του 

κζματοσ. Αλλιϊσ, ίςωσ, κα ιταν θ κατάλθξθ μου όςον αφορά το επιτρεπτό του 

δικαςτικοφ ελζγχου του φψουσ του προςτίμου, εάν το κζμα είχε τεκεί από τθν 

αιτιτρια υπό το πρίςμα τθσ απαγόρευςθσ τθσ αρχισ reformatio in peius, 

δθλαδι τθσ μθ χειροτζρευςθσ τθσ κζςθσ του προςφεφγοντοσ με τθν επιβολι 

υψθλότερου προςτίμου από το αρχικό, λόγω του ότι θ αιτιτρια άςκθςε 

προςφυγι και το κζμα επανεξετάςκθκε από τθν Επιτροπι (βλ. ςχετικά με τθν 

εν λόγω αρχι ςτθν απόφαςη ημερομηνίασ 17.7.2013 ςτθν Προςφυγή Αρ. 

847/2012 ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΤ ν. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΜΕΩ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ; και ςτθν απόφαςη ημερομηνίασ 

13.2.2004 ςτθν Προςφυγή Αρ. 11/2003 ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΟΘΕΝΟΤ ν. 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΩ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΠΑΝΑΚΡΙΕΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ). Σζτοιοσ ιςχυριςμόσ, όμωσ, δεν δικογραφικθκε, οφτε 

προβλικθκε, οφτε προωκικθκε από τθν πλευρά τθσ αιτιτριασ και δεν αποτελεί 

ηιτθμα, το οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςε αυτά, τα οποία δφναται το Δικαςτιριο 

να εξετάςει αυτεπάγγελτα. υνεπϊσ, και αυτόσ ο λόγοσ ακυρϊςεωσ περί 

υπερβολικοφ φψουσ του προςτίμου απορρίπτεται. 

Για τουσ λόγουσ που ζχω ανωτζρω παρακζςει, θ παροφςα προςφυγι 

απορρίπτεται.  

 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1999/rep/1999_3_0508.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1999/rep/1999_3_0778.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2013/4-201307-847-12.htm&qstring=reformatio
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_4/2013/4-201307-847-12.htm&qstring=reformatio
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Επιδικάηονται ζξοδα 1300 εναντίον του αιτθτι και υπζρ τθσ κακ’ θσ θ αίτθςθ 

1 Επιτροπισ. 

Θ προςβαλλόμενθ απόφαςθ επικυρϊνεται. 

 

Γ. ΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΔΔ 


