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Ηµεροµηνία απόφασης: 10 Νοεµβρίου 2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείµενο της παρούσας υπόθεσης είναι η καταγγελία που υποβλήθηκε στην 

Επιτροπή στις 24/11/2016 από την εταιρεία AGS AGROTRADING LTD (στο εξής η 

«AGS») εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω του Υπουργού Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων (στο εξής το «ΥΜΕΕ») και της εταιρείας DP World Limassol 

Limited (στο εξής η «DP Limassol») για παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 των Περί 

της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµων του 2008 και 2014 (στο εξής ο «Νόµος») 

και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο 

εξής η «ΣΛΕΕ»). 

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Απόφαση ΕΠΑ : 53/ 2017 
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Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 01/12/2016, αφού µελέτησε το 

περιεχόµενο της καταγγελίας και της επιστολής της εταιρείας AGS ηµεροµηνίας 

24/06/2016, διαπίστωσε ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την AGS ήταν 

ικανοποιητικά ώστε να δικαιολογούν τη διερεύνηση της καταγγελίας όπως ο Νόµος 

επιτάσσει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες προς την Υπηρεσία να διεξάγει 

δέουσα προκαταρτική έρευνα αναφορικά µε τις πιθανολογούµενες παραβάσεις που 

περιέχονται στην καταγγελία και να υποβάλει σχετικό σηµείωµα.  

Στις 09/03/2017, η Υπηρεσία ενηµέρωσε τα εµπλεκόµενα µέρη αναφορικά µε τα ως 

άνω, ως οι οδηγίες της Επιτροπής και ακολούθως ενεργώντας στη βάση των 

οδηγιών της Επιτροπής, µε την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, 

υπέβαλε σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα ηµεροµηνίας 12/09/2017. 

Στις 22/09/2017, η Επιτροπή αφού εξέτασε την υπό τον ως άνω τίτλο καταγγελία σε 

συνάρτηση µε το περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, οµόφωνα 

κατέληξε στο προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι υπό το φως των δεσµεύσεων που 

αναλήφθηκαν από τις εταιρείες DP World Limassol, DP World FZE και G.A.P. 

Vassilopoulos Multipurpose Port Services Ltd, στη βάση της απόφασης της 

Επιτροπής µε αρ. 29/2016 και µε ηµεροµηνία 16/12/2016 «Κοινοποίηση 

συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose 

Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) από την DP World Limassol Ltd», το πλαφόν 

των 900.000 τόνων γενικού φορτίου δεν ισχύει πλέον για τους υφιστάµενους χρήστες 

του λιµανιού Λάρνακας, οπόταν εκλείπει και το αντικείµενο της καταγγελίας. Ως εκ 

τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι παρέλκει περαιτέρω εξέταση του άρθρου 3 του Νόµου 

και του αντίστοιχου άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. 

Στις 17 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή µε επιστολής της ενηµέρωσε την AGS ως προς 

το προκαταρκτικό συµπέρασµα της, δίδοντας της χρόνο 21 ηµερών για την έγγραφη 

υποβολή των θέσεων της. Στις 7 Νοεµβρίου 2017 η AGS δια των νοµικών της 

συµβούλων απέστειλε τις θέσεις της στην Επιτροπή.  

 

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

2.1. AGS AGROTRADING LTD  

H AGS ιδρύθηκε στις 18/9/2001, από τις εταιρείες Κύπρος Αντωνίου & Υιος Λτδ, S.G. 

Katodritis Trading Ltd και MD Cyprus Soya Limited, βάσει συµφωνίας ηµεροµηνίας 

18 Φεβρουαρίου 2002, ως µια κοινή επιχείρηση (co-operative joint venture) µε σκοπό 

να διεξάγει υποβοηθητικές για τις ιδρυτικές της εταιρείας δραστηριότητες.  
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Η AGS δραστηριοποιείται στον τοµέα υποστήριξης εισαγωγών χύµα φορτίων και 

γενικότερα, ασχολείται µε την αποθήκευση, διανοµή και µε την εµπορία σιτηρών και 

πρώτων υλών ζωοτροφών. Οι επαγγελµατικές της δραστηριότητες επεκτείνονται 

παγκύπρια και έχει πελάτες µύλους ζωοτροφών και κτηνοτρόφους. 

Η AGS παρέχει υπηρεσίες εκφόρτωσης φορτίων µέσω δικής της απορροφητικής 

µηχανής, στο Λιµάνι της Λάρνακας. Ειδικότερα, η συνδεόµενη µε την AGS εταιρεία, 

Megamaster Ltd (στο εξής η «Αδειούχος»), σύνηψε συµφωνία µε την Αρχή Λιµένων 

Κύπρου για τη χρησιµοποίηση απορροφητικής µηχανής στο λιµάνι της Λάρνακας, η 

οποία έχει ανανεωθεί. 

2.2. Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέσω του Υπουργείου Μεταφορών, 

Συγκοινωνιών  και Έργων- YMEE (Καταγγελλόµενη 1)  

Το Υπουργείο Μεταφορών, Συγκοινωνιών και Έργων (στο εξής το «ΥΜΕΕ») είναι το 

αρµόδιο Υπουργείο για τη σωστή και εύρυθµη λειτουργία των λιµένων της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας και  το οποίο εποπτεύει την Αρχή Λιµένων Κύπρου. 

∆υνάµει των άρθρων 10Α και 16Α του περί της Αρχής Λιµένων Κύπρου Νόµου του 

1973 (38/1973), ως έχει τροποποιηθεί, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να 

συνάπτει σύµβαση µε την οποία να εκµισθώνει το λιµένα Λάρνακας και το λιµένα 

Λεµεσού ή/ και να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, 

ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία του λιµένος Λάρνακας ή 

του όλου ή µέρους της περιοχής λιµένος Λεµεσού. Αποτελεί προϋπόθεση, ότι πριν 

την κατά το εν λόγω άρθρο σύναψη σύµβασης µε οποιοδήποτε πρόσωπο, το 

Υπουργικό Συµβούλιο θα συνάπτει σύµβαση µε την Αρχή για την εκµίσθωση ή την 

παραχώρηση άδειας χρήσης του λιµένος Λάρνακας ή του λιµένος Λεµεσού ή του 

όλου ή µέρους της περιοχής λιµένος Λεµεσού. 

2.3. DP World Limassol Limited (Καταγγελλόµενη 2) 

Η DP Limassol είναι εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραµµένη 

σύµφωνα µε τους Νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι 

όχηµα ειδικού σκοπού που ιδρύθηκε από τις εταιρείες G.A.P. Vassilopoulos 

Multipurpose Port Services Limited και DP World FZE δυνάµει συµφωνίας για τη 

δηµιουργία κοινής επιχείρησης, της DP Limassol, µε σκοπό την απόκτηση του 

αποκλειστικού δικαιώµατος διαχείρισης του τερµατικού σταθµού πολλαπλών 

χρήσεων (LOT 3) του Λιµανιού Λεµεσού. ∆υνάµει της εν λόγω συµφωνίας, η DP 

Limassol ανήκει στην DP World FZE κατά 75% και στη G.A.P. Vassilopoulos Public 

Ltd κατά 25%.  
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Η DP World FZE είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους του 

Jabel Ali Free Zone, Dubai. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στον όµιλο DP World Group, 

που αποτελεί διεθνή χειριστή θαλάσσιων τερµατικών σταθµών.  

Η G.A.P. Vassilopoulos Multipurpose Port Services Ltd είναι εταιρεία δεόντως 

εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η εν λόγω 

εταιρεία ανήκει στη G.A.P. Vassilopoulos Public Ltd, της οποίας οι επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες σχετίζονται κυρίως µε µµεταφορές και διανοµές, τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα και τη φιλοξενία / υπηρεσίες προς καταναλωτές.  

Στις 25/4/2016, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού που προκήρυξε η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, υπογράφτηκε µεταξύ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της DP Limassol 

συµφωνία Παραχώρησης για την απόκτηση του αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης, 

διαχείρισης και εκµετάλλευσης  του τερµατικού σταθµού πολλαπλών χρήσεων (LOT 

3) στο λιµάνι Λεµεσού (Concession Agreement for the services concession for the 

operation of a Multi-Purpose Terminal at Limassol Port).1 

Ο τερµατικός σταθµός πολλαπλών χρήσεων (LOT 3) αποτελεί ένα συγκεκριµένο 

χώρο στο λιµάνι Λεµεσού, από τον οποίο προσφέρονται συγκεκριµένες υπηρεσίες 

στους χρήστες του λιµανιού (µεταξύ άλλων προσφέρονται υπηρεσίες τερµατικού για 

το γενικό φορτίο, υπηρεσίες τερµατικού για εµπορευµατοκιβώτια, για φορτίο RO-RO 

κτλ.). Το τερµατικό πολλαπλών χρήσεων (LOT 3) το οποίο βρισκόταν υπό τη 

διαχείριση της Αρχής Λιµένων Κύπρου παραχωρήθηκε στην DP Limassol, η οποία 

πραγµατοποιεί από τον Ιανουάριο του 2017, το πλήρες φάσµα των δραστηριοτήτων 

που συνδέονται µε την εµπορική λειτουργία του εν λόγω τερµατικού 

συµπεριλαµβανοµένων πωλήσεων και προώθησης και λειτουργίες, όπως διαχείριση 

των αγαθών και ρύθµιση των αδειοδοτηµένων δραστηριοτήτων εντός του τερµατικού 

σταθµού πολλαπλών χρήσεων.2   

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Η AGS, µέσω του δικηγόρου της, υπέβαλε καταγγελία ισχυριζόµενη ότι το YMEE 

προχώρησε στη σύναψη συµφωνίας παραχώρησης µέρους των δραστηριοτήτων του 

λιµανιού της Λεµεσού µε την DP Limassol, θέτοντας ως όρο στη συµφωνία (βλ. 7.2 

της Συµφωνίας Παραχώρησης) την επιβολή πλαφόν στην εµπορική διακίνηση των 

εµπορευµάτων από το λιµάνι της Λάρνακας. Θέση της AGS είναι ότι πρόκειται για 

                                                             
1
 Απόφαση Επιτροπής αρ. 29/2016 και ηµεροµηνίας 16/12/2016 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης 

αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) 
από την DP World Limassol Ltd 
2
 Ibid. 
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συµπεριφορά που καταπατεί το πνεύµα του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 3 

του Νόµου. 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την AGS, το YMEE σε σύµπραξη µε την DP Limassol 

επέβαλε ένα αθέµιτο περιορισµό µε δυσµενείς προεκτάσεις στα συµφέροντα τόσο 

της AGS και των λοιπών χρηστών του λιµανιού της Λάρνακας όσο και των 

καταναλωτών αφού κατ’ αυτό τον τρόπο έχουν επηρεαστεί αθέµιτα οι όροι 

συναλλαγής. Ειδικότερα, µε τον όρο αυτό τίθεται περιορισµός χρήσης για το λιµάνι 

της Λάρνακας µέχρι 900.000 τόνους γενικού φορτίου και 500 εµπορευµατοκιβώτια µε 

αποτέλεσµα τη νόθευση, παρακώλυση και περιορισµό του ελεύθερου ανταγωνισµού 

µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της επηρεαζόµενης 

αγοράς. 

 

Σύµφωνα µε την εταιρεία AGS, η εµπορική διακίνηση από το λιµάνι της Λάρνακας για 

το έτος 2015 ανήρχετο σε 1.037.605 τόνους γενικού φορτίου. Τους πρώτους 3 µήνες 

του 2016 ανήρχετο σε 411.110 τόνους. Συναφώς, σύµφωνα µε την AGS δύναται να 

εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η εµπορική διακίνηση από το λιµάνι της Λάρνακας θα 

ξεπεράσει τους 900.000 τόνους γενικού φορτίου πριν τη λήξη του έτους, γεγονός το 

οποίο καταδεικνύει τον απρόσφορο χαρακτήρα του µέτρου αυτού. 

 

Στη βάση των πιο πάνω, η AGS επισηµαίνει πως η επιβολή του πλαφόν στο λιµάνι 

της Λάρνακας συνιστά αθέµιτο περιορισµό της διάθεσης των προϊόντων εντός της 

επαρχίας της Λάρνακας στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις της 

κτηνοτροφίας και της τουριστικής βιοµηχανίας που εξυπηρετούνται κατά κύριο λόγο 

από το εν λόγω λιµάνι. Επίσης, σύµφωνα µε την AGS, η εν λόγω συµφωνία έχει ως 

αποτέλεσµα την οικονοµική επιβάρυνση όλων των καταναλωτών σε βάρος των 

οποίων θα µετακυλήσει το πρόσθετο κόστος που θα προκύψει από τη µεταφορά των 

προϊόντων από το λιµάνι της Λεµεσού στην έδρα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται εντός της επαρχίας της Λάρνακας οι οποίες εξυπηρετούνταν 

µέχρι σήµερα από το λιµάνι της Λάρνακας. 

 

Επιπρόσθετα, η AGS καταγγέλλει ότι έχει δηµιουργηθεί µία µονοπωλιακή 

κατάσταση, στην οποία οι οικονοµικές επιχειρήσεις θα είναι αναγκασµένες να 

εφαρµόζουν µε την ανοχή του ΥΜΕΕ, τον επίµαχο όρο της συµφωνίας. Οι χρήστες 

του λιµανιού της Λάρνακας, σύµφωνα µε την AGS, θα τεθούν σε δυσµενέστατη θέση 

καθότι θα αναγκαστούν να εισαγάγουν και να εκφορτώνουν τα προϊόντα τους από το 

λιµάνι της Λεµεσού, µε τους όρους που θα επιβάλλει η DP Limassol ως η 
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αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση του λιµανιού της Λεµεσού. Το γεγονός 

τούτο, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στα οικονοµικά τους συµφέροντα καθώς 

επίσης και στα δικαιώµατα τους, ως είχαν διαµορφωθεί µέσα σε συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισµού. 

 

Ένεκα του γεγονότος ότι υπάρχει έλλειψη του αναγκαίου εξοπλισµού για την 

εκφόρτωση των εµπορευµάτων από τα πλοία στο λιµάνι της Λεµεσού, η DP 

Limassol, ελλείψει οιασδήποτε πρόνοιας στην επίµαχη συµφωνία περί τούτου, θα 

έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει κατ’ ιδίαν βούληση κατά πόσο θα παραχωρήσει 

άδεια χρήσης του ιδιωτικού εξοπλισµού στους προτιθέµενους χρήστες στο λιµάνι 

Λεµεσού. Εποµένως, οιοσδήποτε επιθυµεί να ασκήσει τις υπηρεσίες της 

φορτοεκφόρτωσης και εισαγωγής προϊόντων από το λιµάνι της Λεµεσού βρίσκεται σε 

θέση εξάρτησης από την DP Limassol. 

 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την AGS, η επιβολή του πλαφόν στο λιµάνι της Λάρνακας 

έχει επιπτώσεις και στις εισαγωγές  προϊόντων από άλλα κράτη µέλη µε συνέπεια η 

διάθεση των προϊόντων αυτών να περιοριστεί κατά παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 

(β), (γ), (δ) του Νόµου και του άρθρου 101 (1)(α), (β), (γ), (δ) της ΣΛΕΕ. Επίσης, η 

συµφωνία της Καταγγελλόµενης 1 µε την DP Limassol έχει ως αποτέλεσµα την 

εφαρµογή ανόµοιων όρων σε ισοδύναµες συναλλαγές καθότι τέτοιος περιορισµός 

δεν έχει τεθεί σε οποιοδήποτε άλλο λιµάνι της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

Επιπρόσθετα, η AGS µε την παρούσα καταγγελία υποστηρίζει ότι η επιβολή του 

πλαφόν στην εµπορική διακίνηση του λιµανιού της Λάρνακας αποτελεί µορφή 

άρνησης πρόσβασης («refusal to deal») σε µια βασική διευκόλυνση/ υποδοµή 

(«essential facilities doctrine»). Η επιβολή του περιορισµού στην εισαγωγή και 

εκφόρτωση προϊόντων στο λιµάνι της Λάρνακας αποτελεί συµπεριφορά που κωλύει 

την ελεύθερη άσκηση του ανταγωνισµού. 

 

Η DP Limassol έχει, ως αποτέλεσµα της συµφωνίας, το αποκλειστικό δικαίωµα 

διαχείρισης/ εκµετάλλευσης του «Multi-Purpose Terminal» («MPΤ») του λιµανιού της 

Λεµεσού. Οι καταγγελλόµενες αρνούνται δια της επιβολής του πλαφόν των 900.000 

τόνων γενικού φορτίου και 500 εµπορευµατοκιβωτίων στους χρήστες του λιµανιού 

της Λάρνακας και γενικότερα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της 

επαρχίας της Λάρνακας την ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση στο λιµάνι, το 

οποίο συνιστά απαραίτητη και βασική υποδοµή για την παροχή υπηρεσιών ή 
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αγαθών στους καταναλωτές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε αντικειµενική 

προς τούτο αιτιολογία κατά παράβαση του άρθρου 6 του Νόµου. 

 

Σε ότι αφορά το αντικείµενο της καταγγελίας και τις κατ΄ ισχυρισµό παραβάσεις του 

Νόµου, η Επιτροπή σηµειώνει   ότι η AGS δήλωσε ότι επιθυµεί να περιορίσει το 

αντικείµενο της καταγγελίας και η καταγγελία να εξεταστεί υπό το πρίσµα της 

παράβασης του άρθρου 3 του Νόµου. 

 

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή θεώρησε ότι δεν πρέπει εξεταστούν 

οποιοιδήποτε ισχυρισµοί ενδεχοµένως να περιέχονται στην καταγγελία, αναφορικά 

µε το ενδεχόµενο παράβασης του άρθρου 6 του Νόµου. Συνακόλουθα, η 

προκαταρκτική έρευνα της Επιτροπής εστίασε στο άρθρο 3 του Νόµου και στο 

αντίστοιχο άρθρο 101(1) της ΣΛΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει επηρεασµός 

του διακοινοτικού εµπορίου. 

 

4. ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

Η σχετική νοµοθεσία απαιτεί την ύπαρξη έννοµου συµφέροντος για τη νοµιµοποίηση 

προσώπου να προβεί σε καταγγελία, δυνάµει του άρθρου 35 του Νόµου, το οποίο 

προνοεί ότι: 

«(1) Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή  6 του παρόντος 

Νόµου και/ ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ ή 102 ΣΛΕΕ, δικαιούται κάθε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο προς τούτου συµφέρον. 

 (2) Έννοµο συµφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή υπάρχει 

σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονοµική βλάβη ή ότι τίθεται ή 

υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση, 

ως άµεσο αποτέλεσµα της παράβασης.»3  

 

Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει η AGS,  επηρεάζεται άµεσα και αρνητικά από την εν 

λόγω συµφωνία και θα τεθεί σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές 

της αφού θα αναγκαστεί να µεταφέρει τα προϊόντα από το λιµάνι της Λεµεσού στην 

έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στην Λάρνακα, κάτι το οποίο συνεπάγεται 

επιπρόσθετο κόστος τόσο για την ίδια όσο και για τους καταναλωτές στους οποίους 

θα καταλήξουν εν τέλει τα προϊόντα.  

 

                                                             
3
 Σύµφωνα µε τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου αρ. 13(Ι)/2008 ως έχει τροποποιηθεί 

µε τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού (Τροποιητικός) Νόµος αρ. 41(Ι)/2014. 
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Ειδικότερα, όπως διαµηνύει στην περίπτωση που η εµπορική διακίνηση των φορτίων 

προσεγγίσει το πλαφόν των 900.000 τόνων γενικού φορτίου, η AGS θα αναγκαστεί 

να δραστηριοποιηθεί µέσω του λιµανιού της Λεµεσού. Το γεγονός τούτο, πέραν των 

όσων αναφέρονται ανωτέρω για το κόστος, θα προκαλέσει επιπρόσθετα 

προβλήµατα. Ειδικότερα, καθότι: 

(α) η άδεια χρήσης του ιδιωτικού εξοπλισµού που κατέχει η AGS από την Αρχή 

Λιµένων Κύπρου στο λιµάνι της Λάρνακας δεν έχει εφαρµογή στο λιµάνι της 

Λεµεσού, 

(β) στο λιµάνι της Λεµεσού δεν υπάρχει ο αναγκαίος/ απαραίτητος εξοπλισµός προς 

εκφόρτωση των προϊόντων (bulk cargoes), 

(γ) θα αναγκαστεί να µεταφέρει την εκφορτωτική της µηχανή στο λιµάνι της Λεµεσού, 

η οποία θα πρέπει να αποσυναρµολογηθεί και να µεταφερθεί µε το πλοίο στο λιµάνι 

της Λεµεσού για να µπορέσει να ασκήσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της, κάτι 

το οποίο, θα προκαλέσει επιπρόσθετο κόστος και ταλαιπωρία στα συµφέροντα της, 

και 

(δ) η µεταφορά της εκφορτωτικής µηχανής στο λιµάνι της Λεµεσού προϋποθέτει την 

προηγούµενη παροχή άδειας χρήσης από την DP Limassol. Πρόκειται για εξουσία 

που εναπόκειται καθαρά στη διακριτική ευχέρεια της Καταγγελλόµενης 2, αφού δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στη συµφωνία  περί τούτου. 

 

Συνακόλουθα, στην προκειµένη περίπτωση το έννοµο συµφέρον προς υποβολή της 

καταγγελίας από την AGS συνίσταται στον ισχυρισµό της ότι αποτελεί επιχείρηση 

που κατέχει άδεια χρήσης προς εκφόρτωση των εισαγόµενων προϊόντων µέσω 

απορροφητικής µηχανής στο λιµάνι της Λάρνακας από την Αρχή Λιµένων Κύπρου 

καθώς και εισαγωγέα και χρήστη του Λιµανιού της Λεµεσού. 

 

Σηµειώθηκαν επίσης οι αναφορές που έχουν γίνει από µέρους της AGS σε σχέση µε 

τον περιορισµό των 500 εµπορευµατοκιβωτίων και να επισηµανθεί ότι οι εργασίες 

της Αρχής Λιµένων Κύπρου που αφορούν τον Τερµατικό Σταθµό 

Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού και συγκεκριµένα, τη διαχείριση του 

Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού η οποία έχει 

ανατεθεί, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισµού που προκήρυξε η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία, στην εταιρεία EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD, 

δυνάµει σχετικής συµφωνίας µε την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ηµεροµηνίας 25/4/2016.4  

                                                             
4
 Απόφαση Επιτροπής αρ. 15/2016 και ηµεροµηνίας 16/6/2016 -  Κοινοποίηση συγκέντρωσης 

αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Τερµατικού Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι 
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Παρόλα αυτά, η AGS, δεν έχει επεξηγήσει πως επηρεάζεται από τις υπηρεσίες που 

σχετίζονται µε το Τερµατικό Σταθµό Εµπορευµατοκιβωτίων στο Λιµάνι Λεµεσού, 

αφού οι δραστηριότητες της σχετίζονται µόνο µε το τερµατικό πολλαπλών χρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία της AGS δεν στρέφεται, ονοµαστικά εναντίον της 

EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL LTD.  

Συνακόλουθα, η Επιτροπή κρίνει ότι το έννοµο συµφέρον της AGS στην παρούσα 

καταγγελία περιορίζεται µόνο σε σχέση µε τη διαχείριση και εκµετάλλευση του 

τερµατικού σταθµού πολλαπλών χρήσεων (LOT 3) στο λιµάνι Λεµεσού, για την 

οποία τέθηκε περιορισµός που αφορά το Λιµάνι Λάρνακας το οποίο χρησιµοποιεί για 

τη δραστηριοποίησή της στην εισαγωγή και εµπορία σιτηρών και ζωοτροφών.  

5. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟ 

ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

5.1 Προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής 

Η νοµική εκτίµηση της συµπεριφοράς των ΥΜΕΕ και DP Limassol γίνεται υπό το 

πρίσµα του άρθρου 3 του Νόµου, το οποίο και αποτελεί τη νοµική βάση της 

καταγγελίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου «τηρουµένων των διατάξεων των 

άρθρων 4 και 5, απαγορεύονται όλες οι συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρµονισµένη 

πρακτική, που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την παρακώλυση, τον περιορισµό 

ή τη νόθευση του ανταγωνισµού εντός της ∆ηµοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες 

συνίστανται - 

(α)  στον άµεσο ή έµµεσο καθορισµό των τιµών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων 

συναλλαγής. 

(β)  στον περιορισµό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης ή των επενδύσεων. 

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανοµή των αγορών ή των πηγών προµήθειας. » 

Η καταγγελία της AGS στρέφεται εναντίον της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω του 

Υπουργείου Μεταφορών Συγκοινωνιών και Έργων. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, 

δυνάµει των άρθρων 10Α και 16Α του περί της Αρχής Λιµένων Κύπρου Νόµου του 

1973 (38/1973), ως έχει τροποποιηθεί, το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να 

                                                                                                                                                                               

Λεµεσού από τις EUROGATE International GmbH, Interorient Navigation Co. Ltd και East Med Holdings 

S.A, µέσω της Eurogate Container Terminal Limassol Ltd 
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συνάπτει σύµβαση µε την οποία να εκµισθώνει το λιµένα Λάρνακας και το λιµένα 

Λεµεσού ή/ και να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, 

ανάπτυξη, επέκταση, τροποποίηση, διεύθυνση ή λειτουργία του λιµένος Λάρνακας ή 

του όλου ή µέρους της περιοχής λιµένος Λεµεσού. 

Επί τούτου, σηµειώνεται ότι αποτελεί κοινή προϋπόθεση και για τις δυο 

απαγορευτικές διατάξεις, ήτοι το άρθρο 3(1) του Νόµου τις οποίες επικαλείται η AGS, 

η απαγορευµένη συµπεριφορά (σύµπραξη) να διενεργείται από επιχειρήσεις.  

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση ώστε µια σύµπραξη ή συµφωνία να εµπίπτει στις 

διατάξεις του άρθρου 3 του Νόµου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και συνεπώς να 

κριθεί ως απαγορευµένη, είναι η πλήρωση του κριτηρίου του περιορισµού του 

ανταγωνισµού.5  

Η Επιτροπή προς τούτο εξέτασε κατά πόσο υπό το φως της απόφασης της 

Επιτροπής µε αρ. 29/2016, υφίσταται αντικείµενο προς εξέταση. 

Επί τούτου, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η διάταξη του άρθρου 3 του Νόµου, εξειδικεύει 

την έννοια της παρεµπόδισης, του περιορισµού και της νόθευσης του ανταγωνισµού 

και προνοεί ότι οι εν λόγω αντιανταγωνιστικές συνέπειες οφείλουν να συνιστούν είτε 

αντικείµενο είτε αποτέλεσµα των κρινόµενων συµφωνιών. Στην απόφαση της 

MasterCard6, κρίθηκε ότι η κάθε Αρχή Ανταγωνισµού δεν εµποδίζεται να εξετάσει σε 

ορισµένες περιπτώσεις και τα δύο αυτά στοιχεία. Στην εν λόγω υπόθεση, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήµανε την ύπαρξη στοιχείων που συνηγορούν υπέρ της 

υπάρξεως περιορισµού του ανταγωνισµού εξ αντικειµένου, εντούτοις στήριξε την 

ανάλυση της αποκλειστικώς επί των περιοριστικών αποτελεσµάτων για τον 

ανταγωνισµό των πολυµερών διατραπεζικών προµηθειών εντός της σχετικής 

αγοράς.    

Στην περίπτωση του ανταγωνισµού κατ’ αντικείµενο εµπίπτουν οι συµπράξεις που 

πλήττουν τον ανταγωνισµό στον πυρήνα του. Πρόκειται δηλαδή για συµφωνίες ή 

πρακτικές που έχουν ως αντικείµενο κεντρικές παραµέτρους της επιχειρηµατικής 

δράσης, όπως η τιµή, η παραγωγή, η πελατεία, η δράση στην αγορά. Αυτοί οι 

περιορισµοί είναι per se αντι-ανταγωνιστικοί, τεκµαίρεται ότι έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού. Κατά τη νοµολογία και σύµφωνα µε 

την απόφαση στην υπόθεση Gonsten και Grundig κατά Επιτροπής7, όταν µια 

συµφωνία έχει ως αντικείµενό της τον περιορισµό του ανταγωνισµού, δε χρειάζεται 

                                                             
5
 Βλέπε σύγγραµµα του ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, που τιτλοφορείται «∆ίκαιο του Ελεύθερου 
Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη», 2013, σελ. 242. 
6
 Απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου, Mastercard της 24

ης
 Μαΐου 2012, T-111-08, σκ. 27. 

7
 ∆ΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
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να αποδειχτεί και το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό προκειµένου να εφαρµοστεί η 

διάταξη του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ.8  

Όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, αντικείµενο της παρούσας καταγγελίας είναι ότι η 

επιβολή του πλαφόν στην εµπορική διακίνηση του λιµανιού της Λάρνακας αποτελεί 

µορφή άρνησης πρόσβασης («refusal to deal») σε µια βασική διευκόλυνση/ υποδοµή 

(«essential facilities doctrine»). Σύµφωνα µε την AGS, η επιβολή του περιορισµού 

στην εισαγωγή και εκφόρτωση προϊόντων στο λιµάνι της Λάρνακας αποτελεί 

συµπεριφορά που κωλύει την ελεύθερη άσκηση του ανταγωνισµού. 

Σε ότι αφορά το αντικείµενο της καταγγελίας θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή 

µε την απόφασή της ηµεροµηνίας 16/12/2016 σε σχέση µε την «Κοινοποίηση 

συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose 

Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) από την DP World Limassol Ltd ενεργώντας 

στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόµου, αποφάσισε οµόφωνα να κηρύξει την υπό 

αναφορά πράξη συγκέντρωσης συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στη 

αγορά, υπό την επιφύλαξη, µεταξύ άλλων, των ακόλουθων δεσµεύσεων που έχουν 

αναληφθεί από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε σχέση µε την απόκτηση της 

διαχείρισης του τερµατικού σταθµού πολλαπλών χρήσεων (LOT 3) του λιµανιού 

Λεµεσού. Μια από τις δεσµεύσεις που είχαν υποβληθεί από τις επιχειρήσεις η οποία 

έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή καθιστώντας τη δεσµευτική, είναι η ακόλουθη: «Ζ. 

Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσµεύονται ότι: 

Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Άρθρου 7.2 της Συµφωνίας Παραχώρησης (ΜΤΟ 

Concession Agreement) µεταξύ της DP World Limassol Ltd και της κυβέρνησης της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων (αντισυµβαλλόµενα µέρη), η DP World Limassol Ltd και η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία συµφωνούν ότι οι υφιστάµενοι χρήστες του Λιµανιού Λάρνακας θα 

συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την Αρχή Λιµένων Κύπρου για τις εµπορικές τους 

εργασίες στο Λιµάνι της Λάρνακας (χωρίς να εφαρµόζεται ο περιορισµός των 900.000 

τόνων) σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική της Κυβέρνησης για τη χρήση του λιµανιού 

Λάρνακας, όπως αυτή θα διαµορφώνεται από καιρό σε καιρό, ως αντάλλαγµα για ένα 

συµφωνηθέν µηχανισµό αποζηµιώσεων.»9  

Σε σχέση µε την αξιολόγηση της ως άνω δέσµευσης αξίζει να σηµειωθούν τα όσα 

καταγράφονται στην απόφαση της Επιτροπής: 

                                                             
8
 ∆ηµήτρης Τζουγανάτος, ∆ίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, Νοµική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 

9
 Απόφαση Επιτροπής αρ. 29/2016 και ηµεροµηνίας 16/12/2016 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης 
αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) 
από την DP World Limassol Ltd 
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«Αναφορικά µε τον περιορισµό που προβλέφθηκε στη Συµφωνία Παραχώρησης 

(όρος 7.2) σε σχέση µε το Γενικό Φορτίο προέκυψε η αµφιβολία ότι, παρά το γεγονός 

πως ο εν λόγω περιορισµός στη διακίνηση εµπορευµάτων φαίνεται να αντικατοπτρίζει 

το σχεδιασµό και τη στρατηγική του Κράτους ως προς τη διαχείριση των λιµενικών 

χώρων που διαθέτει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, στην παρούσα συγκέντρωση ο 

περιορισµός της ποσότητας διακίνησης εµπορευµάτων στους 900.000 τόνους 

φαίνεται να περιορίζει και επηρεάζει δυσµενώς τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων 

που χρησιµοποιούν το λιµάνι Λάρνακας και ενδεχόµενα να θέτει κάποιες εταιρείες σε 

µειονεκτική στον ανταγωνισµό θέση. Αυτό γιατί, ενδεχόµενα να δηµιουργηθεί η 

κατάσταση όπου η/οι εταιρεία/εταιρείες που θα είναι σε θέση να εµπορευθούν τα 

προϊόντα τους πρώτη/ες (είτε έχουν την οικονοµική ή παραγωγική ή αποθηκευτική 

ικανότητα) θα «σπεύσουν» να καλύψουν τις ανάγκες τους στους πρώτους µήνες του 

χρόνου, µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα να συµπληρωθεί ο επιτρεπόµενος όγκος των 

900.000 τόνων γενικού φορτίου, που θα έχει ως ενδεχόµενο επακόλουθο οι 

υπόλοιπες εταιρείες να µην είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν τις λιµενικές 

εγκαταστάσεις της Λάρνακας για συνέχιση της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους 

µε βάση τις ανάγκες τους όποτε αυτές εγείρονταν, ως έπρατταν µέχρι σήµερα.  

Ως εκ τούτου, υφίσταται ως ενδεχόµενο η συγκέντρωση να οδηγήσει σε δυσµενείς 

συνθήκες δραστηριοποίησης και ανταγωνισµού µεταξύ των υφιστάµενων χρηστών 

του λιµανιού Λάρνακας. Συναφείς ήταν και οι θέσεις και οι ανησυχίες που 

εκφράστηκαν από το δικηγορικό γραφείο Αγγελίδη εκ µέρους αριθµού εταιρειών και 

του ΕΒΕ. 

Παρόλα αυτά µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, ήτοι τη 

συµφωνία µεταξύ της DP World Limassol και της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

διαπιστώνεται ότι οι υφιστάµενοι χρήστες του λιµανιού Λάρνακας θα εξακολουθήσουν 

να εξυπηρετούνται από το εν λόγω λιµάνι σε ότι αφορά το γενικό φορτίο χωρίς 

περιορισµούς στους τόνους που θα εµπορεύονται. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι για σκοπούς ελέγχου τήρησης της προτεινόµενης δέσµευσης, έχει 

εξασφαλιστεί από την Α.Λ.Κ. κατάλογος µε τους υφιστάµενους χρήστες του λιµανιού 

Λάρνακας.»10 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, µε σχετική 

επιστολή ηµεροµηνίας 9 Μαρτίου 2017 ζητήθηκε από την εταιρεία AGS να αποστείλει 

                                                             
10

 Απόφαση Επιτροπής αρ. 29/2016 και ηµεροµηνίας 16/12/2016 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης 

αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) 
από την DP World Limassol Ltd 



13 

τις θέσεις της ως προς το αντικείµενο της καταγγελίας, υπό το φως της υπό αναφορά 

απόφασης της Επιτροπής.  

Η AGS στην επιστολή της ηµεροµηνίας 31 Μαρτίου 2017, σε απάντηση της 

επιστολής της Υπηρεσίας, υποστήριξε ότι «η µη εφαρµογή του περιορισµού των 

900,000 τόνων στους υφιστάµενους χρήστες του λιµανιού δεν είναι απόλυτη», 

αναφερόµενη στο µηχανισµό αποζηµιώσεων τις οποίες θα οφείλει το κράτος στην DP 

Limassol ως αντάλλαγµα. 

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η πρόνοια του πλαφόν είναι παράνοµή και ότι µε τον 

τρόπο που έχει τεθεί ως δέσµευση δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα κληθεί να επωµιστεί 

και να καταβάλει τις αποζηµιώσεις για τη µη εφαρµογή, κάτι το οποίο σύµφωνα µε 

την AGS θα πρέπει να διερευνηθεί ιδιαίτερα σε σχέση µε το εάν το κόστος θα το 

επωµιστούν οι καταναλωτές. 

Σε σχέση µε τα όσα έχουν αναφερθεί από την εταιρεία AGS µε την επιστολή της 

ηµεροµηνίας 31/3/2047, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η δέσµευση της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας για την καταβολή αποζηµιώσεων στη βάση συγκεκριµένου µηχανισµού 

δεν διαφοροποιεί ή επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την απόφαση, τους όρους και 

τις δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει τα εµπλεκόµενα µέρη και η οποιαδήποτε 

παράβαση αυτών θα αποφέρει τις ανάλογες συνέπειες σύµφωνα µε τον περί 

Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµο του 2014. 

Σκοπός του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 είναι 

η εξασφάλιση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού εντός της κυπριακής αγοράς και η 

Επιτροπή µε την πιο πάνω αναφερόµενη δέσµευση ότι το πλαφόν των 900.000 

τόνων γενικού φορτίου δεν υφίσταται για τους υφιστάµενους χρήστες του λιµανιού 

εξασφάλισε ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισµός στις δραστηριότητες τους. Η ρήτρα 

περί αποζηµίωσης της DP Limassol από το κράτος δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό 

και ως εκ τούτου δεν απασχόλησε την Επιτροπή κατά την απόφασή της. 

Όπως αναφέρεται ρητά στον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµο 

του 2014, η έγκριση της συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης 

του Multi-Purpose Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) από την DP Limassol, 

κηρύχθηκε συµβατή µε τη λειτουργία του ανταγωνισµού στη αγορά, υπό την 

επιφύλαξη των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συµµετέχουσες 

επιχειρήσεις σε σχέση µε τη διαχείριση του τερµατικού σταθµού πολλαπλών 

χρήσεων (LOT 3) του λιµανιού της Λεµεσού, οι οποίες θα ισχύουν για όλη την 

περίοδο που αφορά η Συµφωνία Παραχώρησης.  
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δυνάµει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόµου, σε περίπτωση 

που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρµογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που επιβάλλεται 

από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 28(1)(α) του Νόµου, δύναται να επιβάλει 

χρηµατική ποινή µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών του 

υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αµέσως προηγούµενο της συγκέντρωσης 

οικονοµικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιµο µέχρι €8,000 για κάθε ηµέρα 

που συνεχίζεται η παράβαση. Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι δυνάµει του άρθρου 

45 του Νόµου, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που 

λήφθηκε αναφορικά µε τη συµβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης µε τη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της 

απόφασης αν διαπιστώσει – 

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες 

πληροφορίες αναφορικά µε τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον 

αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συµµετέχοντα της συγκέντρωσης 

ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο, ή 

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συµµετέχοντες της συγκέντρωσης 

από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται. 

Από τα πιο πάνω, διαφαίνεται ότι ο κύπριος νοµοθέτης προέβλεψε όλες τις 

απαραίτητες δικλείδες που διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα τηρήσουν τις 

δεσµεύσεις που έχουν αναλάβει, όπως στην προκειµένη περίπτωση ότι καθόλη τη 

διάρκεια της Συµφωνίας Παραχώρησης «οι υφιστάµενοι χρήστες του Λιµανιού 

Λάρνακας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την Αρχή Λιµένων Κύπρου για της 

εµπορικές τους εργασίες στο Λιµάνι της Λάρνακας (χωρίς να εφαρµόζεται ο 

περιορισµός των 900.000 τόνων) σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική της 

Κυβέρνησης για τη χρήση του Λιµανιού Λάρνακας όπως αυτή θα διαµορφώνεται από 

καιρό σε καιρό». Συνακόλουθα, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν ευσταθούν οι ισχυρισµοί 

της AGS ότι η δέσµευση περί της άρσης του περιορισµού των 900,000 τόνων δεν 

είναι απόλυτη. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή είχε αποφασίσει προκαταρκτικά ότι η παρούσα 

καταγγελία εκλείπει αντικειµένου αφού µε την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 

16/12/2016 και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, το 

πλαφόν των 900.000 τόνων γενικού φορτίου πλέον δεν υφίσταται για τους 

υφιστάµενους χρήστες του λιµανιού, οπότε δεν υπάρχει και κανένας περιορισµός 

στις δραστηριότητες τους.  
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5.2 θέσεις της AGS επί των προκαταρκτικών συµπερασµάτων της 

Επιτροπής 

Η AGS δια των νοµικών της συµβούλων, µε την επιστολή της ηµεροµηνίας 7 

Νοεµβρίου 2017 έθεσε τις απόψεις της για τα προκαταρκτικά συµπεράσµατα της 

Επιτροπής και για την δέσµευση των επιχειρήσεων που υπέβαλαν στο πλαίσιο της 

απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 16.12.2016 αναφορικά µε την «Κοινοποίηση 

συγκέντρωσης αναφορικά µε την απόκτηση της διαχείρισης του Multi-Purpose 

Terminal του Λιµανιού Λεµεσού (LOT 3) από την DP World Limassol Ltd: 

«Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του Άρθρου 7.2 της Συµφωνίας Παραχώρησης (ΜΤΟ 

Concession Agreement) µεταξύ της DP World Limassol Ltd και της κυβέρνησης της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων (αντισυµβαλλόµενα µέρη), η DP World Limassol Ltd και η Κυπριακή 

∆ηµοκρατία συµφωνούν ότι οι υφιστάµενοι χρήστες του Λιµανιού Λάρνακας θα 

συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από την Αρχή Λιµένων Κύπρου για τις εµπορικές τους 

εργασίες στο Λιµάνι της Λάρνακας (χωρίς να εφαρµόζεται ο περιορισµός των 900.000 

τόνων) σύµφωνα µε την εκάστοτε πολιτική της Κυβέρνησης για τη χρήση του λιµανιού 

Λάρνακας, όπως αυτή θα διαµορφώνεται από καιρό σε καιρό, ως αντάλλαγµα για ένα 

συµφωνηθέν µηχανισµό αποζηµιώσεων.» 

Συγκεκριµένα η καταγγέλλουσα δήλωσε την διαφωνία της αναφορικά µε την 

αποδοχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για  την καταβολή ανταλλάγµατος ούτως ώστε 

να καταργηθεί ο όρος των 900.000 τόνων καθώς και για την µη συγκεκριµενοποίηση 

του τρόπου και του πλαισίου βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι αποζηµιώσεις 

που θα καταβάλλονται ως αντάλλαγµα για τη µη εφαρµογή του περιορισµού στην 

εµπορική διακίνηση στο λιµάνι της Λάρνακας.  

Επίσης η AGS εξέφρασε την ανησυχία της αναφορικά µε την απουσία οποιασδήποτε 

ασφαλιστικής δικλείδας περί µη επηρεασµού της πολιτικής που εφαρµόζεται για τη 

χρήση του λιµανιού Λάρνακας σε συνδυασµό µε τη γενική αναφορά περί µηχανισµού 

αποζηµιώσεων, θεωρώντας ότι έτσι ενέχει τον κίνδυνο η Κυπριακή ∆ηµοκρατία να 

υιοθετήσει και να επιβάλει πιο επαχθείς όρους για τη χρήση του λιµανιού της 

Λάρνακας από τους υφιστάµενους χρήστες λόγω της µη εφαρµογής του πλαφόν των 

900.000 τόνων.  

Επιπρόσθετα, η AGS διερωτάται αν η εν λόγω δέσµευση θα εξακολουθήσει να ισχύει 

και εφαρµόζεται σε περίπτωση ανάθεσης της διαχείρισης του λιµένα Λάρνακας σε 

άλλο πρόσωπο κατ’ εφαρµογή των άρθρων 10 Α και 16 Α του Περί της Αρχής 

Λιµένων Κύπρου Νόµου του 1973 (38/1973), ως έχει τροποποιηθεί.  
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5.3 Αξιολόγηση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή αφού διεξήλθε µε προσοχή τις θέσεις της καταγγέλλουσας που 

υποβλήθηκαν µε την επιστολή της ηµεροµηνίας 07/11/2017 σε σχέση µε την 

προκαταρκτική απόφαση της Επιτροπής στην προκειµένη υπόθεση σηµειώνει τα 

ακόλουθα: 

Επί των ισχυρισµών της AGS αναφορικά µε το µηχανισµό αποζηµιώσεων που 

συµφωνήθηκε µεταξύ των καταγγελλοµένων, η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να 

υποµνησθεί ότι η αποδοχή ή µη και ο τρόπος και το µέσο αποζηµιώσεων από την 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία στην DP World δεν περιορίζει τον ανταγωνισµό και ως εκ 

τούτου, το εν λόγω ζήτηµα εξετάστηκε στο πλαίσιο έκδοσης της απόφασης της µε αρ. 

29/2016. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σκοπός του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Επιχειρήσεων Νόµου του 2014 είναι η εξασφάλιση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού 

εντός της κυπριακής αγοράς. Οπόταν η Επιτροπή µε την πιο πάνω αναφερόµενη 

δέσµευση που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης της για έγκριση της εν 

λόγω συγκέντρωσης, ήτοι ότι το πλαφόν των 900.000 τόνων γενικού φορτίου δεν θα 

υφίσταται για τους υφιστάµενους χρήστες του λιµανιού, εξασφάλισε ότι δεν θα 

υπάρχει κανένας περιορισµός στις δραστηριότητες τους. Κατά συνέπεια η αποδοχή ή 

µη από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία αναφορικά µε τον µηχανισµό αποζηµιώσεων 

καθώς και ο τρόπος και το µέσο είναι εκτός του πεδίου εξέτασης και/ή του 

αντικειµένου έρευνας της Επιτροπής.  

Αναφορικά µε τον ισχυρισµό της AGS περί απουσίας ασφαλιστικής δικλείδας για τις 

τιµές του Λιµανιού, η Επιτροπή σηµειώνει ότι οι αναφορές αυτές αφενός είναι γενικές, 

αόριστες και αφορούν µελλοντικά και απόµακρα γεγονότα, και αφετέρου εκφεύγουν 

του αντικειµένου της καταγγελίας, το οποίο εστιάστηκε στο ενδεχόµενο παράβαση 

του άρθρου 3 του Νόµου από µέρους τη Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της εταιρείας 

DP World.  

Τέλος σχετικά µε το τελευταίο ισχυρισµό της εταιρείας AGS η Επιτροπή κρίνει ότι η 

αναφορά είναι πολύ γενική και αόριστη και δεν γίνεται αντιληπτό πως σχετίζεται µε το 

αντικείµενο της καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόµενη ανάθεση του Λιµανιού 

Λεµεσού σε νέα εταιρεία ανάγεται στη σφαίρα του δικαίου του Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων  και δεν σχετίζεται µε την παρούσα διαδικασία.  

Καταληκτικά, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι οι θέσεις της AGS δεν 

διαφοροποιούν την προκαταρκτική της απόφαση. 

6. ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
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Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει ότι η παρούσα καταγγελία 

εκλείπει αντικειµένου αφού µε την απόφαση της Επιτροπής ηµεροµηνίας 16/12/2016 

και τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, το πλαφόν των 

900.000 τόνων γενικού φορτίου πλέον δεν υφίσταται για τους υφιστάµενους χρήστες 

του λιµανιού, οπότε δεν υπάρχει και κανένας περιορισµός στις δραστηριότητες τους.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιον τις στοιχείων και δεδοµένων 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3 του εκ 

µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και 

Έργων και της εταιρείας DP World Limassol Limited. Ως εκ τούτου, εκλείπει η 

εξέταση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. 
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