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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ε. Μιχαήλ, ∆∆∆: Οι αιτητές µε την προσφυγή τους υπ' αριθµό 5651/2013 ζητούν 

την ακύρωση της απόφασης των καθ' ων η αίτηση ηµεροµηνίας 13.6.2013 µε την 

οποία οι καθ' ων η αίτηση εξέδωσαν προσωρινό διάταγµα κατά των αιτητών.  

Με την υπ' αριθµό 6297/2013 ζητούν την ακύρωση της απόφασης των καθ' ων η 

αίτηση ηµεροµηνίας 5.9.2013 µε την οποία τους επιβλήθηκε χρηµατικό πρόστιµο για 



παράλειψη συµµόρφωσής τους µε το προσωρινό διάταγµα που προσβάλλεται µε 

την 5651/2013. 

Οι παρούσες υποθέσεις συνεκδικάστηκαν στις 10.5.2018 µετά από εισήγηση του 

∆ικαστηρίου και τη σύµφωνη γνώµη των διαδίκων αφού διαφάνηκε ότι οι δυο 

πράξεις είναι συναφείς ως απόρροια η 6297/2013 της 5651/2013. 

Το ενδιαφερόµενο µέρος στις 6.11.2008 υπέβαλε καταγγελία κατά των αιτητών για 

παράβαση του άρθρου 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου, Ν. 

13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόµος»). Η καταγγελία εξετάστηκε από τους καθ' ων η 

αίτηση στις 7.11.2008 και δόθηκαν οδηγίες στην υπηρεσία να διεξαγάγει 

προκαταρκτική έρευνα. Ακολούθησε αλλαγή στη σύνθεση των καθ' ων η αίτηση 

µετά από απόφαση ∆ικαστηρίου και µετά από ανάκληση της προηγούµενης 

απόφασης, δόθηκαν εκ νέου οδηγίες στην υπηρεσία στις 26.1.2012. 

Στις 5.6.2013 το ενδιαφερόµενο µέρος υπέβαλε αίτηση για λήψη προσωρινών 

µέτρων κατά των αιτητών. Σε συνεδρία ηµεροµηνίας 11.6.2013 διεξήχθη 

ακροαµατική διαδικασία σε σχέση µε την εν λόγω αίτηση. Στις 13.6.2013 εκδόθηκε η 

προσβαλλόµενη απόφαση. 

Στην παρούσα υπόθεση, µετά τη συµπλήρωση των γραπτών αγορεύσεων εγέρθηκε 

ισχυρισµός από τους αιτητές παράνοµης συγκρότησης των καθ' ων η αίτηση. 

Σύµφωνα µε οδηγίες του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, καταχωρήθηκαν συµπληρωµατικές 

γραπτές αγορεύσεις των διαδίκων επί αυτού του ζητήµατος και µετά από κοινό 

αίτηµα προς το ∆ικαστήριο όλων των πλευρών, έγιναν διευκρινίσεις µόνο επί αυτού 



του σηµείου ενώπιον του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου εφόσον µεσολάβησε η ίδρυσή 

του. 

Το παρόν ∆ικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 29.1.2016 µε την οποία έκρινε 

παράνοµη τη συγκρότηση των καθ' ων η αίτηση. Οι καθ' ων η αίτηση και το 

ενδιαφερόµενο µέρος άσκησαν έφεση η οποία µε απόφαση της πλειοψηφίας του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 3.3.2017, απέρριψε την έφεση του 

ενδιαφεροµένου µέρους και έκανε δεκτή την έφεση των καθ' ων η αίτηση µε 

αποτέλεσµα τον παραµερισµό της πρωτόδικης απόφασης.     

Στην 5651/2013 το ενδιαφερόµενο µέρος εγείρει προδικαστική ένσταση της οποίας η 

εξέταση έχει προτεραιότητα. Ισχυρίζεται ότι η προσφυγή έχει απωλέσει το 

αντικείµενό της ή/και είναι αλυσιτελής εφόσον όλες οι υποχρεώσεις που επέβαλαν οι 

καθ' ων η αίτηση στους αιτητές µέσω της επίδικης απόφασης έχουν εκπληρωθεί και 

συνεπώς οι αιτητές έχουν απωλέσει το έννοµό τους συµφέρον. Τυχόν έκδοση 

δικαστικής απόφασης, εισηγούνται, δεν είναι δυνατό να ανατρέψει τα αποτελέσµατα 

της προσβαλλόµενης απόφασης. 

Από την άλλη, οι αιτητές επιχειρηµατολογούν ότι η προσφυγή δεν έχει απωλέσει το 

αντικείµενό της και τυχόν επιτυχία αυτής και κατ' επέκταση ακύρωσης της 

προσβαλλόµενης πράξης θα επαναφέρει τα πράγµατα στην κατάσταση που ήταν 

πριν την έκδοση της πράξης δηλαδή, η συµφωνία µεταξύ αιτητών και 

ενδιαφεροµένου µέρους θα είναι νόµιµα τερµατισµένη. Πρόσθετα, εισηγούνται, θα 

εξαλειφτούν τα ζηµιογόνα κατάλοιπα του διατάγµατος που είναι η επιβολή 

προστίµου στους αιτητές και η µετέπειτα καταδίκη τους.  



Είναι σηµαντικό στο σηµείο αυτό να διευκρινιστούν τα γεγονότα επί των οποίων 

στηρίχτηκε η καταγγελία που υπέβαλε το ενδιαφερόµενο µέρος στους καθ' ων η 

αίτηση, που είναι τα ακόλουθα: 

Οι αιτητές και το ενδιαφερόµενο µέρος ήταν συµβαλλόµενοι σε συµφωνία 

ηµεροµηνίας 8.2.2008 σύµφωνα µε την οποία οι αιτητές παραχωρούσαν στο 

ενδιαφερόµενο µέρος δικαίωµα σύνδεσης και χρήσης σε συγκεκριµένο σύστηµα 

ιδιοκτησίας των αιτητών. Το ενδιαφερόµενο µέρος υπέβαλε καταγγελία στους καθ' 

ων η αίτηση στις 6.11.2008 ισχυριζόµενο ότι οι αιτητές εφάρµοζαν πρακτικές και 

αθέµιτες τιµές πώλησης που ισοδυναµούσαν µε καταχρηστική εκµετάλλευση της 

δεσπόζουσας θέσης που κατείχαν κατά παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου. 

Συγκεκριµένα, στρέφονταν κατά των όρων εκείνων της συµφωνίας που απαιτούσαν 

από το ενδιαφερόµενο µέρος να καταβάλλει ετησίως στους αιτητές ποσό ίσο µε 

€526.500 για τη λειτουργία και συντήρηση της χωρητικότητας που παραχωρήθηκε 

στο ενδιαφερόµενο µέρος επί του συστήµατος. 

Λόγω αδυναµίας του ενδιαφερόµενου µέρους να ανταποκριθεί στη συγκεκριµένη 

απαίτηση των αιτητών, οι αιτητές προχώρησαν στις 3.6.2013 - εκκρεµούσης της 

εξέτασης της καταγγελίας του ενδιαφεροµένου µέρους ενώπιον των καθ' ων η 

αίτηση - στη διακοπή της παροχής χωρητικότητας στο ενδιαφερόµενο µέρος και 

προειδοποίησαν ότι εάν δεν καταβάλλονταν τα οφειλόµενα εντός συγκεκριµένης 

προθεσµίας, οι αιτητές θα προχωρούσαν σε τερµατισµό της συµφωνίας. 

Σε αυτά τα πλαίσια και συγκεκριµένα στις 5.6.2013, το ενδιαφερόµενο µέρος 

κατέθεσε αίτηση στους καθ' ων η αίτηση ζητώντας τη λήψη προσωρινών µέτρων. 



Η προσβαλλόµενη απόφαση έχει το εξής περιεχόµενο: 

«Προσωρινό ∆ιάταγµα της Επιτροπής, στη βάση των άρθρων 23(2) και 28 

του Νόµου, µε το οποίο διατάσσεται η ΑΤΗΚ όπως: 

α) µην τερµατίσει στις 17/6/2013 την µεταξύ αυτής και της Primetel Συµφωνία 

µε ηµεροµηνία 8/2/2008 ("Agreement for the right of Use Provision of 

Capacity Using the Minerva Sea Cable System") και τη Συµφωνία µε 

ηµεροµηνία 5/11/2009 µε τον αυτό τίτλο λόγω της µη εξόφλησης από µέρους 

της Primetel του εκδοθέντος τιµολογίου ύψους 526.500 ευρώ, το οποίο 

κατέστη πληρωτέο και να µην ανακτήσει την υπό αναφορά χωρητικότητα, και 

β) επαναφέρει και επανασυνδέσει µε τον ενδεδειγµένο τεχνικό ή άλλο τρόπο 

την χωρητικότητα επί της οποίας η Primetel αγόρασε δικαίωµα χρήσης από 

την ΑΤΗΚ στο καλωδιακό σύστηµα MINERVA δυνάµει των ως άνω 

Συµφωνιών και την οποία η ΑΤΗΚ έχει αποσυνδέσει ήδη από τις 3/6/2013. 

Ο υπό β) όρος θα εκπληρωθεί υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία Primetel 

θα καταβάλει το οφειλόµενο ποσό των 526.500 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.) πλέον ενδεχόµενο κόστος επανασύνδεσης, όπως παρακάτω: 

i)             H Primetel καταβάλει στην ΑΤΗΚ το ποσό των 263.250 ευρώ µέχρι 

και τις 30/6/2013 πλέον το ενδεχόµενο κόστος επανασύνδεσης. Με 

την καταβολή του εν λόγω ποσού, η ΑΤΗΚ υποχρεούται να προβεί 

σε άµεση και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση εκπλήρωση του υπό β) 

όρου, και 

ii)            Η Primetel καταβάλει στην ΑΤΗΚ το υπόλοιπο ποσό συνολικού 

ύψους 263.250 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις, µε την πρώτη 

πληρωτέα µέχρι τις 31/7/2013 και τη δεύτερη πληρωτέα µέχρι τις 

31/8/2013. 



Σε περίπτωση κατά την οποία η Primetel δεν ανταποκριθεί πλήρως στις ως 

άνω περιγραφόµενες υποχρεώσεις της, το παρόν διάταγµα παύει να ισχύει.» 

∆υστυχώς, ούτε οι καθ' ων η αίτηση ούτε το ενδιαφερόµενο µέρος  διαφώτισαν 

περαιτέρω το ∆ικαστήριο σε σχέση µε µεταγενέστερες αποφάσεις που εξέδωσαν οι 

καθ' ων η αίτηση αλλά ούτε και από τους διοικητικούς φακέλους που κατατέθηκαν 

προκύπτει η συνέχεια της καταγγελίας παρόλο που από την αρίθµηση των φακέλων 

που κατατέθηκαν, αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν και άλλοι που δεν είχαν 

προσκοµιστεί στο ∆ικαστήριο. 

Για τον λόγο αυτό, έκρινα σκόπιµο όπως επανανοίξω την υπόθεση έτσι ώστε να 

διευκρινίσουν οι διάδικοι στο ∆ικαστήριο κατά πόσο εκδόθηκε απόφαση από τους 

καθ' ων η αίτηση επί της καταγγελίας και πως ενδεχοµένως επηρεάζει τέτοια 

απόφαση την παρούσα προσφυγή. Στα πλαίσια αυτά, διευκρινίστηκε στο 

∆ικαστήριο ότι εκδόθηκε τελική απόφαση από την καθ' ης η αίτηση και δόθηκαν 

οδηγίες στους διαδίκους για καταχώρηση συµπληρωµατικών γραπτών αγορεύσεων. 

Όπως προκύπτει από τις συµπληρωµατικές γραπτές αγορεύσεις των διαδίκων, της 

έκδοσης της απόφασης για λήψη προσωρινών µέτρων που προσβάλλεται µε την 

5651/2013, ακολούθησε η απόφαση ηµεροµηνίας 5.9.2013 στα πλαίσια της οποίας 

εξετάστηκε η παράλειψη των αιτητών να συµµορφωθούν µε την απόφαση για 

προσωρινά µέτρα η οποία προσβάλλεται µε την 6297/2013 και η απόφαση 

ηµεροµηνίας 5.3.2015 η οποία ήταν η τελική επί της καταγγελίας του 

ενδιαφεροµένου µέρους η οποία προσβάλλεται µε την Προσφυγή Αρ. 698/2015. 



Το ενδιαφερόµενο µέρος, µέσω της συµπληρωµατικής γραπτής του αγόρευσης, 

διευρύνει την προδικαστική ένσταση που είχε εγείρει στη γραπτή του αγόρευση 

αναφέροντας ότι, αφενός, η ισχύς της προσβαλλόµενης µε την 5651/2013 πράξης 

έχει λήξει µε την έκδοση της τελικής απόφασης επί της καταγγελίας και, αφετέρου, η 

εξέταση της 5651/2013 καθίσταται ακαδηµαϊκής σηµασίας αφού οι αιτητές δεν 

πρόκειται να ωφεληθούν από τυχόν επιτυχή έκβαση της προσφυγής τους. 

Συνεπώς, η προδικαστική ένσταση που προβάλλει το ενδιαφερόµενο µέρος στην 

5651/2013 έχει τρείς πτυχές. Η πρώτη αφορά στην απώλεια του αντικειµένου της 

προσφυγής εφόσον όλες οι υποχρεώσεις που επέβαλαν οι καθ' ων η αίτηση στους 

αιτητές µέσω της επίδικης απόφασης έχουν εκπληρωθεί, η δεύτερη ότι η ισχύς της 

προσβαλλόµενης πράξης έχει λήξει µε την έκδοση της τελικής απόφασης επί της 

καταγγελίας και η τρίτη σε έλλειψη εννόµου συµφέροντος των αιτητών εφόσον, δεν 

θα ωφεληθούν από τυχόν επιτυχία της προσφυγής.  

Οι καθ' ων η αίτηση για σκοπούς έκδοσης της προσβαλλόµενης στην 5651/2013 

απόφασης, βασίστηκαν στα άρθρα 23(2) και 28 του Νόµου. Το άρθρο 23(2) προνοεί 

για τις αρµοδιότητες της Επιτροπής και η παράγραφος (θ) αυτού για την 

αρµοδιότητά της να αποφασίζει «για τη λήψη προσωρινών µέτρων στις περιπτώσεις 

που προβλέπονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28». 

Το άρθρο 28 προνοεί ότι: 

«28.-(1) Η Επιτροπή δύναται να διατάσσει τη λήψη προσωρινών µέτρων και 

να θέτει τους κατά την κρίση της αναγκαίους κατά περίπτωση όρους. Τα 

µέτρα αυτά, επιτακτικά ή απαγορευτικά, οφείλουν να είναι προσωρινής και 



συντηρητικής φύσης 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 κατ' αίτηση των ενδιαφεροµένων, η οποία αίτηση δύναται 

να υποβληθεί µονοµερώς ή διά κλήσεως όλων των εµπλεκοµένων 

επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(α) στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης 

του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόµου και/ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ ή 82 

ΕΚ, 

(β) η περίπτωση είναι επείγουσα, και 

(γ) υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης για τα συµφέροντα 

αυτού που υποβάλλει την αίτηση ή για το δηµόσιο συµφέρον. 

(3)  Αίτηση για λήψη προσωρινών µέτρων δύναται να υποβληθεί µονοµερώς 

από ενδιαφερόµενο µέρος. Η αίτηση γίνεται δεκτή µόνο εφόσον συνοδεύεται 

από καταγγελία ενεργηθείσα κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 ή έπεται της 

καταγγελίας ή εφόσον υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ενώπιον της 

Επιτροπής διαδικασίας για παράβαση του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος 

Νόµου και/ ή των Άρθρων 81 ΕΚ και/ή 82 ΕΚ. Η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον 

καθορίζονται σε αυτή τα αιτούµενα προσωρινά µέτρα και ο αιτητής καταβάλει, 

κατόπιν απαίτησης της Επιτροπής, εγγύηση για ζηµιές που τυχόν θα 

προκληθούν στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων κατά της οποίας 

διατάσσονται τα προσωρινά µέτρα, σε περίπτωση που δε διαπιστωθεί 

οποιαδήποτε παράβαση. 

(4)  Η Επιτροπή δύναται να επιβάλλει στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση ή 

ένωση επιχειρήσεων διοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα επτά χιλιάδες ευρώ για 

κάθε ηµέρα παράλειψης αυτής να συµµορφωθεί πλήρως µε την απόφαση της 



Επιτροπής για λήψη προσωρινών µέτρων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

αυτό.» 

Όπως προκύπτει από το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου, η αίτηση για λήψη 

προσωρινών µέτρων που υπέβαλε το ενδιαφερόµενο µέρος υποβλήθηκε 

µονοµερώς και στα πλαίσια της καταγγελίας που προηγήθηκε. ∆εν πρόκειται για 

ανεξάρτητη αίτηση χωρίς καταγγελία και ούτε θα µπορούσε, εξάλλου, εφόσον 

σύµφωνα µε την παράγραφο (3) του άρθρου 28 του Νόµου, η ύπαρξη καταγγελίας 

συνιστά προϋπόθεση. 

Οι αιτητές στην απαντητική τους αγόρευση δεν απορρίπτουν τον ισχυρισµό του 

ενδιαφεροµένου µέρους ότι η τελευταία δόση καταβλήθηκε στις 31.8.2013 ως 

προνοεί η προσβαλλόµενη απόφαση. Συνεπώς, για σκοπούς της παρούσας 

υπόθεσης θεωρείται ως κοινώς παραδεκτό γεγονός ότι το ενδιαφερόµενο µέρος 

συµµορφώθηκε µε τις παραγράφους ι) και ιι) της προσβαλλόµενης απόφασης.  

Οι αιτητές δεν αναφέρουν, επίσης, τίποτε διαφωτιστικό σε σχέση µε το κατά πόσο 

τελικά συµµορφώθηκαν µε τις παραγράφους α) και β) της προσβαλλόµενης 

απόφασης. Η µόνη αναφορά που γίνεται από τους αιτητές είναι στο ότι η ακύρωση 

της επίδικης πράξης «θα επαναφέρει τα πράγµατα στη προ της επίδικης πράξης 

κατάσταση. ∆ηλαδή η συµφωνία µεταξύ των αιτητών και της PRIMETEL θα είναι 

νόµιµα τερµατισµένη». Από τα έγγραφα που αποτελούν παράρτηµα στην ένσταση 

των καθ' ων η αίτηση στην 6297/2013, προκύπτει ότι οι αιτητές µε επιστολή τους 

ηµεροµηνίας 1.7.2013 προς το ενδιαφερόµενο µέρος, το ενηµέρωναν ότι «η 

συµφωνία ηµεροµηνίας 5.11.2009 τερµατίζεται». 



Εντούτοις, από το κείµενο της τελικής απόφασης επί της καταγγελίας το οποίο 

εντόπισα στην ιστοσελίδα των καθ' ων η αίτηση προκύπτει ότι στις 9.8.2013 οι 

αιτητές τελικά συµµορφώθηκαν µε το διάταγµα (βλ. Απόφαση ΕΠΑ 07/2015, 

5.3.2015, σελ.164). 

Έχω την άποψη ότι η προδικαστική ένσταση του ενδιαφεροµένου µέρους στην 

έκταση που αναφέρει ότι η προσφυγή έχει απωλέσει το αντικείµενό της ή/και είναι 

αλυσιτελής εφόσον όλες οι υποχρεώσεις που επέβαλαν οι καθ' ων η αίτηση στους 

αιτητές µέσω της επίδικης απόφασης έχουν εκπληρωθεί, δεν ευσταθεί εφόσον η 

συµµόρφωση µε το εν λόγω διάταγµα των καθ' ων η αίτηση ήταν υποχρέωση των 

αιτητών χωρίς αυτό, όµως, να µπορεί να τους αποστερήσει το δικαίωµα 

αµφισβήτησης ενώπιον ∆ικαστηρίου της νοµιµότητάς του.  

Όσον αφορά τη δεύτερη πτυχή της προδικαστικής ένστασης του ενδιαφεροµένου 

µέρους ότι δηλαδή η ισχύς της προσβαλλόµενης πράξης έχει λήξει µε την έκδοση 

τελικής απόφασης επί της καταγγελίας, ευσταθεί. 

Έχω την άποψη ότι η απόφαση που προσβάλλεται µε την υπ' αριθµό 5651/2013 

προσφυγή ήταν εκτελεστή και οι αιτητές είχαν το απαιτούµενο έννοµο συµφέρον 

κατά την έκδοσή της. Από τις 5.3.2015, όµως, που εκδόθηκε η τελική απόφαση των 

καθ' ων η αίτηση η ενδιάµεση απόφαση που προηγήθηκε έπαυσε να έχει 

οποιαδήποτε ισχύ δηλαδή, έληξε. 

Έχω τη γνώµη ότι δεν µπορεί να ιδωθεί διαφορετικά το ζήτηµα εφόσον, όπως 

ανέφερα και πιο πάνω, η έκδοση απόφασης προσωρινών µέτρων έγινε µετά από 



αίτηση του ενδιαφεροµένου µέρους στα πλαίσια καταγγελίας που είχε υποβάλει και 

στη βάση των ίδιων περιστατικών που αποτελούσαν το αντικείµενο εξέτασης της 

καταγγελίας. Η απόφαση επιβολής προσωρινών µέτρων σκοπό είχε την διατήρηση 

της τότε υπάρχουσας νοµικής και πραγµατικής κατάστασης µέχρι να ολοκληρωθεί η 

εξέταση της καταγγελίας. Συνεπώς, µε την έκδοση απόφασης επί της καταγγελίας η 

προσβαλλόµενη µε την Προσφυγή 5651/2013 πράξη, έληξε. 

Όσον αφορά στο έννοµο συµφέρον αιτητή, αυτό πρέπει να υφίσταται σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας δηλαδή, κατά την παραγωγή της διοικητικής πράξης, κατά 

την άσκηση προσφυγής και κατά το στάδιο συζήτησης της υπόθεσης («Εγχειρίδιο 

∆ιοικητικού ∆ικαίου», Ε. Π. Σπηλιωτόπουλος, 12η έκδοση, Τόµος ΙΙ, σελ. 86, 

παρ. 459). Σύµφωνα µε το ίδιο σύγγραµµα, το έννοµο συµφέρον δυνατό να εκλείψει 

εάν η προσβαλλόµενη πράξη θεωρείται εξαφανισµένη εξ αρχής, όταν ανακληθεί, 

ακυρωθεί, καταργηθεί ή λήξει χρονικά ως η υπό εξέταση περίπτωση.  

Η εξακολούθηση της δίκης είναι δυνατή µόνο όταν παραµένει κατάλοιπο ζηµίας από 

την πράξη που εξαφανίστηκε ή ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε ή καταργήθηκε ή έληξε 

χρονικά. Η ζηµία αυτή θα πρέπει να προέκυψε πριν από την εξαφάνισή της ή την 

ανάκληση, ακύρωση, κατάργηση ή χρονική λήξη και δυνατό να διεκδικηθεί µε αγωγή 

στη βάση του Άρθρου 146.6 του Συντάγµατος για την οποία, όµως, προϋπόθεση 

είναι η έκδοση ακυρωτικής απόφασης στα πλαίσια της διοικητικής δίκης. Συνεπώς, 

το βάρος απόδειξης του ότι παρέµεινε ζηµία το φέρει ο αιτητής (Παπαδόπουλος ν. 

∆ηµοκρατίας (1989) 3 Α.Α.∆. 973, Στράκκα Λτδ ν. ∆ηµοκρατίας (1991) 3 Α.Α.∆. 

643, Μιχαηλίδης ν. ∆ηµοκρατίας (2011) 3 Α.Α.∆. 33).    



Όπως αναφέρθηκε στην υπόθεση Ζηντίλη ν. ∆ηµοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 

509/2013, 26.5.2015: 

«Πρέπει να γίνεται αναφορά στο κατάλοιπο ζηµίας όχι ως θεωρητικό 

εγχείρηµα, αλλά ως ενδεχοµένως πραγµατική συνέπεια, έστω και εκ πρώτης 

όψεως (Αφρόκηπος Λτδ ν. ∆ηµοκρατίας (1990) 3 Α.Α.∆. 281, Πορίσµατα 

Νοµολογίας 1929-1959, σελ. 242-243 και Slevoslav Stoyanov ν. 

∆ηµοκρατίας, Υπόθεση Αρ. 1406/2011, 31.5.2012.»  

Το κατάλοιπο ζηµίας που επικαλούνται οι αιτητές στη συµπληρωµατική γραπτή τους 

αγόρευση, αφορά στην καταβολή του προστίµου που τους επιβλήθηκε στα πλαίσια 

εξέτασης παρακοής το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί αντικείµενο της 

προσφυγής 6297/2013 και η αρχή που καθιερώνεται, κατά τους αιτητές, µέσα από 

την επίδικη απόφαση ότι στα πλαίσια του δικαίου του ανταγωνισµού ο προµηθευτής 

υποχρεούται να επαναδιαπραγµατεύεται τους συµφωνηµένους όρους πληρωµής ή 

να δίδει πίστωση στον αγοραστή όταν αυτός δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις 

συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του κατάλοιπου ζηµίας που επικαλούνται, κρίνω ότι 

αυτό τίθεται θεωρητικά και συνεπώς δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό αλλά, εν πάση 

περιπτώσει, δεν συµφωνώ ότι η λήψη των συγκεκριµένων προσωρινών µέτρων 

καθιερώνει µία αρχή γενικής εφαρµογής έτσι ώστε να µπορεί να εκληφθεί ως ζηµία. 

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του επιχειρήµατος των αιτητών, προβληµατίστηκα 

ιδιαίτερα. Αφενός, οι αιτητές κλήθηκαν να καταβάλουν το ποσό των €665.000 ως 

διοικητικό πρόστιµο. Αφετέρου, το ποσό που κατέβαλαν ως διοικητικό πρόστιµο δεν 

απορρέει ευθέως από την έκδοση της προσβαλλόµενης µε την 5651/2013 πράξης 



αλλά από τη µη συµµόρφωση των αιτητών µε αυτήν. Με άλλα λόγια εάν οι αιτητές 

συµµορφώνονταν άµεσα µε τα προσωρινά µέτρα που διέταξαν οι καθ' ων η αίτηση, 

δεν θα υπήρχε µη συµµόρφωση ούτε επιβολή διοικητικού προστίµου για µη 

συµµόρφωση και συνεπακόλουθα, ούτε ζηµία ως την προβάλλουν οι αιτητές. 

Η έκδοση προσωρινών µέτρων από τους καθ' ων η αίτηση εξυπακούει την 

υποχρέωση των αιτητών να συµµορφωθούν µε αυτά. Τυχόν διαφωνία τους ή 

αµφισβήτηση της νοµιµότητας αυτών, µπορεί να επιλυθεί µόνο δικαστικά και όχι 

µέσω της µη συµµόρφωσής τους µε αυτά. Κατ' επέκταση, δεν µπορεί η ζηµία που 

προκλήθηκε στους αιτητές ως συνέπεια της δικής τους παράλειψης συµµόρφωσης 

να στοιχειοθετήσει ιδιαίτερο έννοµο συµφέρον που θα µπορούσε να δικαιολογήσει 

τη συνέχιση της δίκης εκεί που κατά τα άλλα η δίκη καταργείται. 

Ένεκα του ότι αντικείµενο της 6297/2013 είναι η απόφαση επιβολής διοικητικού 

προστίµου στους αιτητές λόγω µη συµµόρφωσης, κρίνω ορθότερο όπως 

προχωρήσω στην εξέταση και εκείνης της υπόθεσης προτού διατυπώσω την 

κατάληξη µου στην 5651/2013. 

Όπως αναφέρω πιο πάνω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28(4) του Νόµου, 

η Επιτροπή δύναται να επιβάλει σε επιχείρηση διοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα επτά 

χιλιάδες Ευρώ για κάθε µέρα παράλειψης της επιχείρησης να συµµορφωθεί πλήρως 

µε την απόφαση της Επιτροπής να επιβάλει προσωρινά µέτρα. 

Μετά από ενηµέρωση των καθ' ων η αίτηση από τους συνηγόρους του 

ενδιαφεροµένου µέρους ότι οι αιτητές δεν συµµορφώθηκαν µε την απόφαση των 



καθ' ων η αίτηση ηµεροµηνίας 13.6.2013 για επιβολή προσωρινών µέτρων, οι καθ' 

ων η αίτηση κάλεσαν και τα δυο µέρη σε συνεδρία στις 4.7.2013 για να εξεταστεί η 

µη συµµόρφωση των αιτητών. Με απόφασή τους ηµεροµηνίας 9.7.2013 οι καθ' ων η 

αίτηση κατέληξαν ότι «πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως µη συµµόρφωση της ΑΤΗΚ 

µε το Προσωρινό ∆ιάταγµα της Επιτροπής ηµεροµηνίας 13/6/2013» και κάλεσαν 

τους αιτητές να θέσουν γραπτώς τις απόψεις τους εντός δοθείσας προθεσµίας. Με 

απόφασή τους ηµεροµηνίας 5.9.2013, οι καθ' ων η αίτηση επέβαλαν στους αιτητές 

διοικητικό πρόστιµο ύψους €17.000 για κάθε µέρα παράλειψης συµµόρφωσης. 

Συνολικά, το διοικητικό πρόστιµο ανήλθε στις €663.000 για 39 µέρες µη 

συµµόρφωσης αφού ενδιάµεσα, εκκρεµούσης της διαδικασίας µη συµµόρφωσης 

ενώπιον των καθ' ων η αίτηση, οι αιτητές συµµορφώθηκαν. 

Οι αιτητές προωθούν ως λόγους ακύρωσης πλάνη περί τα πράγµατα από πλευράς 

των καθ' ων η αίτηση εφόσον η ισχύς της απόφασης για προσωρινά µέτρα 

εξέπνευσε χωρίς το ενδιαφερόµενο µέρος να είχε συµµορφωθεί έγκαιρα µε τις 

απαιτήσεις του, πλάνη περί τον νόµο και  κατάχρηση εξουσίας.  

Το περιεχόµενο της απόφασης προσωρινών µέτρων παρατίθεται πιο πάνω στην 

απόφαση. Σύµφωνα µε αυτό, οι αιτητές διατάσσονταν επί δυο ζητηµάτων ως 

ακολούθως: 

(α) Να µην τερµατίσουν στις 17.6.2013 τις συµφωνίες ηµεροµηνίας 8.2.2008 και 

5.11.2009 µεταξύ των αιτητών και του ενδιαφερόµενου µέρους, και 



(β)  Να επαναφέρουν και επανασυνδέσουν το δικαίωµα χρήσης του ενδιαφεροµένου 

µέρους σε συγκεκριµένο καλωδιακό σύστηµα το οποίο είχε ήδη αποσυνδεθεί στις 

3.6.2013 νοουµένου ότι το ενδιαφερόµενο µέρος θα κατέβαλλε στους αιτητές µέχρι 

συµπεριλαµβανοµένης της 30.6.2013 το ποσό των €263.250 πλέον τυχόν κόστος 

επανασύνδεσης. Το ενδιαφερόµενο µέρος όφειλε, επίσης, να καταβάλει στους 

αιτητές το ποσό των €263.250 σε δύο ισόποσες δόσεις την πρώτη πληρωτέα µέχρι 

τις 31.7.2013 και τη δεύτερη µέχρι τις 31.8.2013. 

Η απόφαση προνοεί, επίσης, ότι σε περίπτωση που το ενδιαφερόµενο µέρος δεν 

ανταποκριθεί στις χρηµατικές του υποχρεώσεις, το διάταγµα παύει να ισχύει. 

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι αιτητές είχαν σωρευτικά την υποχρέωση να µην 

τερµατίσουν τις συµφωνίες και να επανασυνδέσουν το δικαίωµα χρήσης του 

ενδιαφερόµενου µέρους νοουµένου ότι το ενδιαφερόµενο µέρος κατέβαλλε τα ποσά 

που προνοούνται στην παράγραφο (β) µε τον τρόπο που προνοείται. Συνεπώς, σε 

περίπτωση που το ενδιαφερόµενο µέρος δεν κατέβαλλε κάποια από τις τρεις 

πληρωµές ως αυτές καταγράφονται στην παράγραφο (β), τότε το διάταγµα δεν είχε 

ισχύ. 

Οι αιτητές δεν φαίνεται να αµφισβητούν ότι το ενδιαφερόµενο µέρος κατέβαλε 

έγκαιρα το ποσό των €263.250 ως προνοείται στην παράγραφο (β) της απόφασης. 

Ισχυρίζονται, όµως, ότι υπήρχε κόστος επανασύνδεσης το οποίο δεν καταβλήθηκε 

έγκαιρα και συνεπώς η απόφαση έπαυσε να ισχύει. 



Όπως προκύπτει από το κείµενο της απόφασης ηµεροµηνίας 22.7.2013, οι δυο 

πλευρές αναλώθηκαν, µεταξύ άλλων, σε συζήτηση κατά πόσο η υποχρέωση 

ενηµέρωσης για έξοδα επανασύνδεσης ανήκε στο ενδιαφερόµενο µέρος (θέση 

αιτητών) ή στους αιτητές (θέση ενδιαφεροµένου µέρους). 

Οι καθ' ων η αίτηση αξιολογώντας τις θέσεις των δυο πλευρών κατέληξε ως εξής: 

«Κατά την κρίση της Επιτροπής, η όλη συµπεριφορά της ΑΤΗΚ αναφορικά µε 

τα πιο πάνω δηµιούργησε εύλογα ερωτήµατα: Γιατί απέφυγε να απαντήσει σε 

έκαστη αλληλογραφία της Primetel;  Γιατί δεν την ενηµέρωσε ότι υπήρχαν 

έξοδα επανασύνδεσης και εάν υπήρχαν, ποία ήταν αυτά, από την στιγµή που 

όπως διαφάνηκε εκ πρώτης όψεως η Primetel δεν ήταν σε θέση να τα 

γνωρίζει;  Άλλωστε η ΑΤΗΚ από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, εκ 

πρώτης όψεως φαίνεται να µην είχε ξεκάθαρη εικόνα και/ή να γνώριζε το 

ύψος του κόστους επανασύνδεσης. Η Επιτροπή υπογράµµισε τις 

συγκρουόµενες απαντήσεις της ΑΤΗΚ αναφορικά µε το ζήτηµα τούτο ως 

αναλύθηκαν πιο πάνω και προέβηκε σε διαπιστώσεις, θέτοντας και 

ερωτήµατα µε σκοπό να δώσει την ευκαιρία στην καθ' ης η αίτηση να τα 

σχολιάσει.» 

Οι καθ' ων η αίτηση είχαν την ευθύνη εξέτασης και αξιολόγησης των στοιχείων και 

εγγράφων που προσκοµίστηκαν από τις δυο πλευρές καθώς και των προφορικών 

τοποθετήσεων / διευκρινίσεων των δυο πλευρών. Στη βάση αυτών, κατέληξαν ότι οι 

αιτητές έπρεπε να ενηµέρωναν το ενδιαφερόµενο µέρος για το σχετικό κόστος 

επανασύνδεσης εφόσον µπορούσαν να διαπιστώσουν από την αλληλογραφία του 

ενδιαφεροµένου µέρους ότι αυτό δεν γνώριζε ποιο ήταν. 



Κατά την εκτίµησή µου, οι καθ' ων η αίτηση ασκώντας την κρίση τους κινήθηκαν σε 

εύλογα πλαίσια και δεν διαφαίνεται κάποια πλάνη από πλευράς τους επί της 

αξιολόγησης των γεγονότων. Η απαίτηση της απόφασης για καταβολή των ποσών 

που καταγράφονται και είναι γνωστά, βαρύνει, βεβαίως, το ενδιαφερόµενο µέρος. Η 

καταβολή τυχόν τελών επανασύνδεσης, όµως, που είναι φανερό από το λεκτικό και 

µόνο ότι είναι άγνωστο τόσο στους καθ' ων η αίτηση όσο και στο ενδιαφερόµενο 

µέρος εάν εφαρµόζονται, είναι λογικό ότι δεν θα µπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί εάν 

οι αιτητές δεν καθόριζαν πόσο είναι το τέλος αυτό και ενηµέρωναν σχετικά (και 

έγκαιρα) το ενδιαφερόµενο µέρος. Εξάλλου, οι αιτητές επί των οποίων επιβλήθηκαν 

τα προσωρινά µέτρα, θα έπρεπε να είχαν προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες 

έτσι ώστε να µην εκθέσουν τους εαυτούς τους στις συνέπειες της µη συµµόρφωσης, 

όπως και έγινε τελικά. 

Αναφορικά µε το έτερο επιχείρηµα που προβάλλουν οι αιτητές και αφορά σε πλάνη 

περί τον νόµο, οι καθ' ων η αίτηση σύµφωνα µε το άρθρο 23(2)(η) και (θ) έχει 

αρµοδιότητα: 

«(η)  να επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα και άλλες κυρώσεις, όπως ορίζεται στις 

διατάξεις του παρόντος Νόµου και/ή στους δυνάµει αυτού εκδοθέντες 

κανονισµούς· 

(θ)  να αποφασίζει για τη λήψη προσωρινών µέτρων στις περιπτώσεις που 

προβλέπονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 28» 

Το άρθρο 28(4), οι πρόνοιες του οποίου παρατίθενται πιο πάνω, δίδει τη 

δυνατότητα στους καθ' ων η αίτηση να επιβάλουν διοικητικό πρόστιµο σε επιχείρηση 

για κάθε µέρα παράλειψής της να συµµορφωθεί πλήρως µε απόφαση επιβολής 



προσωρινών µέτρων. Η διαδικασία που ακολουθείται για την επιβολή διοικητικού 

προστίµου προνοείται στα άρθρα 41 µέχρι 44, συµπεριλαµβανοµένου, του Νόµου. 

Το άρθρο 37 του Νόµου προνοεί ότι: 

«37.  Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συµµορφωθεί ή ενεργεί κατά 

παράβαση της εκδοθείσας δυνάµει του άρθρου 28 απόφασης της Επιτροπής, 

µε την οποία διατάσσεται η λήψη προσωρινών µέτρων, διαπράττει ποινικό 

αδίκηµα τιµωρούµενο µε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή µε 

χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ή 

και µε τις δύο αυτές ποινές.» 

Σχετικό είναι, επίσης, το άρθρο 39 του Νόµου: 

«(1) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τα διαλαµβανόµενα στον παρόντα 

Νόµο ή/και στους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους κανονισµούς, διαπράττεται 

ποινικό αδίκηµα από νοµικό πρόσωπο, την ευθύνη για το αδίκηµα φέρουν, 

εκτός από το ίδιο το νοµικό πρόσωπο- 

[.] 

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία πράξη ή παράλειψη νοµικού προσώπου 

επιφέρει, κατά διαλαµβανόµενα στον παρόντα Νόµο ή/και σε κανονισµούς 

που εκδίδονται δυνάµει αυτού, την επιβολή διοικητικού προστίµου από την 

Επιτροπή, την ευθύνη για την πράξη ή παράλειψη και για την καταβολή του εν 

λόγω διοικητικού προστίµου, φέρουν, εκτός από τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα, 

τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου 

(1).» 

Έχω την άποψη ότι το άρθρο 37 λειτουργεί ανεξάρτητα από το άρθρο 28(4) του 

Νόµου. Το άρθρο 28(4), όπως εξήγησα και πιο πάνω, δίδει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην επιχείρηση επί της οποίας 



επιβλήθηκαν προσωρινά µέτρα για κάθε µέρα παράλειψης συµµόρφωσης. Το 

άρθρο 37, από την άλλη, προνοεί για τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος τόσο σε 

περίπτωση παράλειψης συµµόρφωσης όσο και σε περίπτωση παράβασης των 

προσωρινών µέτρων. Εάν αυτό αναγνωστεί συνδυασµένα µε τις πρόνοιες του 

άρθρου 39(2) που αναφέρεται σε επιβολή διοικητικού προστίµου, τότε 

συµπεραίνεται ότι το άρθρο 37 λειτουργεί ανεξάρτητα και όπου η Επιτροπή 

αποφασίσει να ασκήσει τη δυνατότητα που της δίδει ο Νόµος για επιβολή 

διοικητικού προστίµου, τότε η ενεργοποίηση του άρθρου 37 έπεται της επιβολής. 

Από την άλλη, όπου η Επιτροπή δεν ασκήσει τη δυνατότητα που της δίδει ο Νόµος 

για επιβολή διοικητικού προστίµου, αυτό δεν ακυρώνει τις πρόνοιες του άρθρου 37. 

Σε κάθε περίπτωση, η προσβαλλόµενη απόφαση εκδόθηκε στη βάση των εξουσιών 

που παρέχοντα στην Επιτροπή από το άρθρο 28(4) και συνεπώς, δεν µπορώ να 

συµφωνήσω µε τους αιτητές ότι οι καθ' ων η αίτηση ενήργησαν υπό πλάνη.  

Όσον δε αφορά το επιχείρηµα των αιτητών ότι η παρακοή θα πρέπει στα πλαίσια 

του άρθρου 37 του Νόµου να αποδεικνύεται ενώπιον ∆ικαστηρίου, θεωρώ ότι 

βεβαίως τυγχάνει εφαρµογής στα πλαίσια του άρθρου 37 αλλά δεν αποστερεί τη 

δυνατότητα από την Επιτροπή να επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο. 

Αναφορικά µε τους ισχυρισµούς των αιτητών ότι οι καθ' ων η αίτηση δεν προνόησαν 

για την επιβολή διοικητικού προστίµου στην απόφαση ηµεροµηνίας 13.6.2013, 

απορρίπτεται ως ανεδαφικός αφού στο ίδιο το κείµενο της απόφασης 

καταγράφονται τα εξής: 



«Η Επιτροπή επισηµαίνει πως δύναται να επιβάλει στις ενδιαφερόµενες 

επιχειρήσεις διοικητικό πρόστιµο µέχρι δέκα επτά χιλιάδες (17.0000) ευρώ για 

κάθε ηµέρα παράλειψης να συµµορφωθούν πλήρως µε την παρούσα 

απόφαση της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 28(4) του 

Νόµου.» 

Εάν αυτό που εννοούν οι αιτητές είναι ότι οι καθ' ων η αίτηση θα έπρεπε να 

προσδιορίσουν επακριβώς το ποσό του διοικητικού προστίµου που θα επιβαλλόταν 

σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους, αυτό θα ήταν εκτός του πλαισίου του Νόµου 

εφόσον, όπως ανέφερα και πιο πάνω, στα άρθρα 41-44 προνοείται συγκεκριµένη 

διαδικασία πριν επιβληθεί πρόστιµο. 

Ούτε διαπιστώνω κατάχρηση ή υπέρβαση εξουσίας από πλευράς των καθ' ων η 

αίτηση αφού, όπως έχω ήδη εξηγήσει, κινήθηκαν εντός των εξουσιών που τους 

παρέχει ο Νόµος. 

Όσον αφορά, τέλος, το επιχείρηµα των αιτητών αναφορικά µε το ύψος του 

διοικητικού προστίµου που τους επιβλήθηκε, αυτό επιβάλλεται για κάθε µέρα µη 

συµµόρφωσης µε τα προσωρινά µέτρα. Το κατά πόσο σε κάποιο µεταγενέστερο 

στάδιο οι αιτητές αποφάσισαν να συµµορφωθούν είναι παράγοντας αδιάφορος για 

τον Νόµο. 

Με βάση τα πιο πάνω, καταλήγω ότι η Προσφυγή 5651/2013 απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη λόγω κατάργησης της δίκης και η Προσφυγή 6297/2013 αποτυγχάνει 

και απορρίπτεται. 



Επιδικάζονται €1200 έξοδα υπέρ των καθ' ων η αίτηση και εναντίον των αιτητών. Η 

προσβαλλόµενη απόφαση στην 6297/2013 επικυρώνεται. 

  

  

  

Ε. Μιχαήλ, ∆∆∆ 

  

  

 


