
Ενσωμάτωση και Αξιολόγηση Οικονομικών Αποδεικτικών Στοιχείων στο 
πλαίσιο του Δικαίου του Ανταγωνισμού στην Κύπρο με αναφορά στην απόφαση 

της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας με 
αριθμό 42 του 2014 

 
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο ρόλος των οικονομικών είναι μία σημαντική 
παράμετρος στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα η 
ανάλυση της υπόθεσης του δικαίου του ανταγωνισμού είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς 
την ενσωμάτωση και την αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων για την λήψη της 
τελικής απόφασης από την αρμόδια αρχή. Η σύγχρονη πρακτική στην εφαρμογή του 
δικαίου του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (στο εξής «ΕΕ»), 
αναγνωρίζει σαφώς την σημαντικότατη συσχέτιση ανάμεσα στην ορθή επιλογή, την 
παρουσίαση και το περιεχόμενο των σχετικών οικονομικών στοιχείων και την 
κατάλληλη ερμηνεία και αξιολόγηση από το όργανο το οποίο έχει αρμοδιότητα εκ 
του νόμου για να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις. Στην περίπτωση της Κύπρου, το 
όργανο αυτό είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (στο εξής «Επιτροπή»). 
Το παρών άρθρο έχει ως στόχο να παρουσιάσει στον αναγνώστη τον τρόπο που η 
Επιτροπή χειρίστηκε και αξιολόγησε οικονομικά στοιχεία στο πλαίσιο της 
διαδικασίας για την λήψη της απόφασής της με αριθμό 42 του 2014, με ιδιαίτερη 
αναφορά στο μέρος 11.4.2 της εν λόγω απόφασης της, η οποία αφορά τη σχετική 
οικονομική ανάλυση της Επιτροπής. Ξεκινά με μια έκθεση των ουσιαστικών 
γεγονότων της υπόθεσης, την απόφαση και τις οικονομικές διαστάσεις της υπόθεσης. 
Στη συνέχεια, επικεντρώνεται στην κρίσιμη πτυχή του πώς η Επιτροπή ανέλυσε τα 
οικονομικά στοιχεία τα οποία τέθηκαν ενώπιον της, προκειμένου να αποφανθεί επί 
της υποθέσεως. Το άρθρο καταλήγει με τις προσεγγίσεις που λαμβάνονται στη 
νομοθεσία και την πρακτική στο δίκαιο του ανταγωνισμού τόσο στην Κύπρο, με 
αναφορά στην εν λόγω υπόθεση, όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στο 
ευρύτερο πλαίσιο της ΕΕ. 
Εξ’ όσων κάλλιον γνωρίζουμε, το άρθρο αυτό είναι η πρώτη προσπάθεια 
αξιολόγησης μιας υπόθεσης του δικαίου του ανταγωνισμού στην Κύπρο από 
οικονομική σκοπιά. Λόγω του ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό στον δημόσιο 
διάλογο σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο, ακόμη και μεταξύ των ειδικευόμενων στον 
τομέα του ανταγωνισμού και των οικονομικών, αυτό το άρθρο σηματοδοτεί μια 
πρωτότυπη αρχή προς σμίκρυνση και τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει και 
είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας για το δίκαιο του ανταγωνισμού και την 
πρακτική περί αυτού στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

 


