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Α Π Ο Φ Α  Η 

Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟ, Δ:  ηηο 18/9/06 ππεβιήζε ζηελ Δπηηξνπή 

Πξνζηαζίαο Αληαγσληζκνχ (εθεμεο «Δπηηξνπή») θαηαγγειία ησλ θ. 

Καπλίζε θαη Μειεηίνπ («θαηαγγέιινληεο»), αλαθνξηθά κε 

πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε απφ κέξνπο ηνπ Σςνδέζμος Αδειούσων 

Λιμενικών Ασθοθόπων Λεμεζού (εθεξήρ «ΣΑΛΑ») θαη ηεο Αξρήο Ληκέλσλ 

Κχπξνπ («ΑΛΚ»), ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ 207/89, 

σο ίζρπε ηφηε. Ζ θαηαγγειία αθνξνχζε ηζρπξηδφκελε άξλεζε απνδνρήο ησλ 

θαηαγγειιφλησλ σο λέσλ αρζνθφξσλ ζην επάγγεικα θαη ηελ πιεξσκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ ΑΛΑ πνπ αληηζηνηρνχζε ζε 

κεξίδην αλάινγν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ 

δηαζέηνπλ νη ππφινηπνη αδεηνχρνη, κέιε ηνπ ΑΛΑ. Αλέθεξαλ φηη ελψ είλαη 

αδεηνχρνη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, δελ έρνπλ εξγαζία γηαηί κνλνπσιηαθά θαη 

κε ηελ αλνρή ηεο ΑΛΚ εμαζθαιίδεη ηελ εξγαζία ν ΑΛΑ. Οη 

θαηαγγέιινληεο δηεθδηθνχζαλ ίζε κεηαρείξηζε ζην δηθαίσκα εμαζθήζεσο 

ηεο άδεηαο εξγαζίαο ηνπο θαηά ηηο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Ζ ππεξεζία ηεο ΔΠΑ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ ηφηε πξνέδξνπ θ. Υξηζηνθίδε, 

δηεξεχλεζε πξνθαηαξθηηθά θαηά πφζνλ νη θαηαγγέιινληνο είλαη αδεηνχρνη 



- 3 - 
 

αρζνθφξνη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο 

ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ ηνπ 1989 έσο 2000 Ν. 207/89 (σο ίζρπε ηφηε). 

 

Απέζηεηιε εξσηεκαηνιφγηα θαη πήξε ηηο ζέζεηο θαη απαληήζεηο ηεο Αξρήο 

Ληκέλσλ θαη ηνπ ΑΛΑ ζηηο 20/3/07 θαη 5/4/07 αληίζηνηρα. ηηο 14/2/08 ε 

Δπηηξνπή, ππφ ην θσο ηεο απφθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ 

ΑΕ3902 ΑΤΗΚ ν. Δημοκραηίας κ.α. ημερ.4/12/07, ζηελ νπνία θξίζεθε 

παξάλνκε ε ζπκκεηνρή ηνπ δηθεγφξνπ θ. Δπζηαζίνπ σο κέινπο, απνθάζηζε 

λα αλαθαιέζεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ είραλ ιεθζεί γηα ηελ ελ ιφγσ 

ππφζεζε θαη φιεο ηηο κεηέπεηηα απνθάζεηο θαη λα εμεηάζεη ηελ ππφζεζε εμ’ 

ππαξρήο. 

 

ηηο 31/10/08, ε Δπηηξνπή κε λέα ζπγθξφηεζε θαη ζχλζεζε, αθνχ έιαβε 

ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηεο 

Τπεξεζίαο εκεξ. 25/2/08, νκφθσλα απνθάζηζε ηελ απνζηνιή έθζεζεο 

αηηηάζεσλ ελαληίνλ ηνπ ΑΛΑ, ζηελ βάζε ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ 

Αληαγσληζκνχ Νφκνπ αξ. 13(Η)/2008 (εθεμήο «ν Νφκνο») πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηελ πξνεγνχκελε λνκνζεζία γηα πηζαλνινγνχκελε 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 6(1)(β), 6(1)γ, 3(1)β θαη 3(1)δ ηνπ Νφκνπ. Ζ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
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αθπξψζεθε θαηφπηλ απνδνρήο αθχξσζεο απφ ηε Ννκηθή Τπεξεζία, ιφγσ 

ηεο απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο εκεξ.25/5/11 ζηηο Προζθσγές με 

αρ.1544/09,1545/09, 1596/09 και 1601/09, κε ηελ νπνία θξίζεθε παξάλνκνο 

ν δηνξηζκφο ηνπ Πξνέδξνπ θ. Κσζηάθε Υξηζηνθφξνπ. 

 

Αθνινχζεζε λέα ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε νπνία απνθάζηζε ζηηο 14/2/12 ηελ δηεμαγσγή εμ’ ππαξρήο 

έξεπλαο ηεο θαηαγγειίαο κε βάζε ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ηνπ 

νπζηψδνπο ρξφλνπ θαη ρξήζε ηνπ πθηζηάκελνπ πιηθνχ ζην ζρεηηθφ θάθειν. 

 

ηηο 30/3/012 ε Δπηηξνπή, ζε ζπλεδξία ηεο, νκφθσλα απνθάζηζε 

ιακβάλνληαο ππφςε ην ζεκείσκα ηεο Τπεξεζίαο εκεξ.27/3/12 πνπ 

αθνξνχζε ζην λνκηθφ ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο ιφγσ ηεο αθπξσηηθήο 

απφθαζεο, θαζψο θαη ην ζρεκαηηζζέληα δηνηθεηηθφ θάθειν, φπσο  

θαηαξηίζεη θαη απνζηείιεη ΄Δθζεζε αηηηάζεσλ γηα πηζαλνινγνχκελε 

παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3(1)(β),(δ) θαη 6(1)(ε) θαη (γ) ηνπ Νφκνπ. Ζ 

Δπηηξνπή ζηηο 27/4/12 απνθάζηζε λα εγθξίλεη θαη λα πηνζεηήζεη ην θείκελν 

ηεο έθζεζεο ησλ αηηηάζεσλ, φπσο ηέζεθε ελψπηνλ ηεο απφ ηελ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο, ην νπνίν θνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαζψο θαη ζηνπο 

θαηαγγέιινληεο, καδί  κε φια ηα ζπλεκκέλα. ηηο 25/5/12 ν ΑΛΑ ππέβαιε 
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ηηο γξαπηέο ηνπ παξαηεξήζεηο θαη θαηφπηλ αλαβνιψλ νξίζζεθε ηειηθά 

ζπλεδξία γηα αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηηο 5/9/12, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

ν θ. Καπλίζεο (αθνχ ν έηεξνο θαηαγγέιινληαο είρε ελ ησ κεηαμχ 

απνβηψζεη), ν δηθεγφξνο ηνπ ΑΛΑ θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγφο ηεο Αξρήο 

Ληκέλσλ Κχπξνπ. Ζ Δπηηξνπή ζηηο 10/10/12, αθνχ κειέηεζε ην θάθειν ηεο 

ππφζεζεο ζπλνιηθά καδί κε ηα ζηνηρεία θαη ζπλεκκέλα , ηηο γξαπηέο θαη 

πξνθνξηθέο ζέζεηο ησλ κεξψλ θαη ηηο ελζηάζεηο ηνπο, φπσο εθηέζεθαλ θαηά 

ηελ αθξφαζε νκφθσλα θαηέιεμε φηη ν ΑΛΑ έρεη πξνβεί ζε ζχκπξαμε 

πεξηνξηζηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 3(1)(β) θαη 

3(1)(δ) ηνπ Νφκνπ θαη ζε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο  ηνπ, θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 6(1)(β) θαη 6(1)γ ηνπ Νφκνπ. 

 

Αθνινχζσο ε Δπηηξνπή ελεκέξσζε ην ΑΛΑ φηη πξνηίζεηαη λα επηβάιεη 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν θαη ζηηο 13/11/12 κε επηζηνιή ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ 

ππέβαιε γξαπηψο παξαζηάζεηο γηα ην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ θαζψο θαη ηα 

ζρφιηα/παξαηεξήζεηο ηνπ. ηηο 19/11/12 ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα 

επηβάιιεη ζηνλ ΑΛΑ πξφζηηκν χςνπο €214.063, απφθαζε πνπ 

θνηλνπνίεζε ζηηο 18/12/12.  ηηο 18/1/13 ε κε εκπηζηεπηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ζηάιζεθε πξνο ηνλ θαηαγγέιινληα θαη ην Κπβεξλεηηθφ 

Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε. 
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Οη αηηεηέο πξνζθεχγνπλ πξνζσπηθά θαη/ή σο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ εζσηεξηθή δηνίθεζεο θαη /ή σο Αδεηνχρνη Ληκεληθνί αρζνθφξνη 

Λεκεζνχ (.Α.Λ.Α), ελαληίνλ ηεο πην πάλσ απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

Θεσξνχλ φηη ε επίδηθε απφθαζε εθδφζεθε  αληηλνκηθά θαη  παξάηππα, δηφηη 

νη Αδεηνχρνη Ληκεληθνί Αρζνθφξνη Λεκεζνχ είλαη αλχπαξθηνλ λνκηθφ 

πξφζσπν θαη δελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ππφζηαζε ηδησηηθνχ θαη/ή δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, αθνχ πξφθεηηαη γηα κε ζπγθξνηεκέλν νξγαληζκφ. Λαλζαζκέλεο 

θαη/ή αληηθαηηθέο ζεσξνχλ ηηο αλαθνξέο ηεο θαζ’ ήο ε αίηεζε ζηελ έθζεζε 

αηηηάζεσλ, αθελφο φηη πξφθεηηαη γηα απηνεξγνδνηνχκελα άηνκα, θαηφρνπο 

εμεηδηθεπκέλεο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ  ηελ ΑΛΚ  θαη, αθεηέξνπ φηη ηνπο 

ραξαθηεξίδεη σο «Απζχπαξθην νξγαληζκφ» θαη «Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ», κε 

ηθαλφηεηα λα παξαβαίλνπλ ηνλ Νφκν θαη λα είλαη ελαγφκελνη, 

παξεξκελεχνληαο ηνλ ζρεηηθφ νξηζκφ ζην Νφκν. Γηεπθξηλίδνπλ επίζεο φηη 

νη αδεηνχρνη αρζνθφξνη  ήηαλ, θαηά ηνλ δηνξηζκφ ησλ θαηαγγειιφλησλ ην 

1990,111 θαη ζήκεξα 41 θαη ακθηζβεηνχλ ην δηθαίσκα ηεο Δπηηξνπήο λα 

ηνπο απνδίδεη, ειιείςεη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη αλαγλσξηζκέλεο ζην 

ζρεηηθφ Νφκν εμνπζίαο, κάιηζηα ρσξίο λα πξνζδηνξίδεη νλνκαζηηθά πνηνί 

ήηαλ απηνί θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν, ηε δπλαηφηεηα λα απνδέρνληαη θαη/ή 

λα απνξξίπηνπλ δηνξηζκνχο ζπλαδέιθσλ ηνπο, αδεηνδνηεζέλησλ 

αρζνθφξσλ,  θαηά παξάβαζε ηνπ Νφκνπ. 
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Ζ ζπλεγνξνο ηεο θαζ’ εο ε αίηεζε αληηηείλεη φηη ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο 

ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ, ηα ππνθείκελα ησλ απαγνξεπηηθψλ 

θαλφλσλ δελ είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δπηθαιείηαη 

βέβαηα ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ ζρεηηθά κε ην νξηζκφ ηνπ φξνπ «Επισείπηζη» 

θαη «ενωζη επισειπήζεων», αιιά θαη λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ ζρεηηθά κε ην φηη ε 

έλλνηα ηεο επηρεηξήζεσο πεξηιακβάλεη θάζε θνξέα πνπ αζθεί νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπ ππφζηαζε θαη ηνλ ηξφπν 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 

 

Ζ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο εκεξ.19/11/12 (Παξαξηεκα 30 

ζηελ έλζηαζε) θάλεη εθηελή αλαθνξά, κεηά απφ κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο θαη ηδηαίηεξα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απέζηεηιε ηφζν ε ΑΛΚ φζν θαη ν ΑΛΑ ζε απάληεζε ζρεηηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο  ζεσξεί φηη ν ΑΛΑ αλ 

θαη ζηεξείηαη λνκηθήο νληφηεηαο, εληνχηνηο  εκπίπηεη ζην άξζξν 2 ηνπ 

Νφκνπ σο ηχπνο θαη νπζία ‘‘επηρείξεζε’’. Θεσξψ ζθφπηκν λα παξαζέζσ 

απηνχζην ην απφζπαζκα ηεο επίδηθεο απφθαζεο πνπ αθνξνχζε ζε απηφ 

πξνθαηαξθηηθφ δήηεκα /έλζηαζε (ζει.23-26): 
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«Ζ Δπηηξνπή, αμηνινγψληαο ηνπο πην πάλσ ηζρπξηζκνχο, αλαθνξηθά κε ην ζέκα φηη ε 

ίδηα ε Δπηηξνπή ραξαθηεξίδεη ηνπο αδεηνχρνπο αρζνθφξνπο σο ΑΛΑ θαη δελ 

απεπζχλζεθε ζε θάζε έλα απφ απηνχο μερσξηζηά, επεμεγεί θαηαξρήλ φηη ε θαηαγγειία 

ππνβιήζεθε ελαληίνλ ηνπ πλδέζκνπ ησλ Αδεηνχρσλ Αρζνθφξσλ, ήηνη ηνλ ΑΛΑ, 

ηνπ νπνίνπ νη αδεηνχρνη αρζνθφξνη βξίζθνληαη θαη εξγάδνληαη ζην Ληκάλη Λεκεζνχ 

θαη ν νπνίνο απηνραξαθηεξίδεηαη, κέζα απφ ηα έγγξαθα πνπ απέζηεηιε θαη βξίζθνληαη 

θαηαηεζεηκέλα ζην δηνηθεηηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο, σο ΑΛΑ,  Ζ Δπηηξνπή 

παξαηεξεί επίζεο ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΑΛΑ, κε πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζή ηνπ, ηα έγγξαθα πνπ ν ίδηνο απέζηεηιε, ηα αληίγξαθα ησλ 

αζθαιηζηεξίσλ εγγξάθσλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία (….), φπσο αλαγξάθεηαη σο 

αζθαιηζκέλνο ν ίδηνο ν ΑΛΑ, ελψ αζθαιίδνληαη ηα κεραλήκαηα, ηα νρήκαηα, ηα 

γξαθεία ηνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαζψο θαη νη ζρεηηθέο Δηήζηεο Δθζέζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ ΑΛΑ απφ αλεμάξηεηνπο ειεγθηέο. 

 

Πεξαηηέξσ ε Δπηηξνπή επαλαιακβάλεη φηη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έρεη δηαθαλεί 

φηη ε πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αδεηνχρσλ αρζνθφξσλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

νξγάλσζήο ηνπο ζε χλδεζκν, ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα.  Ο θαηαγγειιφκελνο 

ΑΛΑ είλαη έλαο απζχπαξθηνο νξγαληζκφο κε κέιε ηνπο αδεηνχρνπο αρζνθφξνπο, νη 

νπνίνη θαηφπηλ ηεο έθδνζεο ησλ αδεηψλ ηνπο απφ ηελ ΑΛΚ, ππνρξενχληαη λα 

δηεπζεηήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ ΑΛΑ, ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα μεθηλήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα κέιε ηνπ ΑΛΑ, ε Δπηηξνπή ζπκθσλεί κε ην δηθεγφξν ηνπ ΑΛΑ 

φηη νη αδεηνχρνη αρζνθφξνη δελ είλαη εξγνδνηνχκελνη ηεο ΑΛΚ αιιά 

απηνεξγνδνηνχκελνη, νη νπνίνη κάιηζηα πξνζιακβάλνπλ ηξίηα πξφζσπα πξνο 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ ππφζεζε Becu ζηελ νπνία έρεη 

ιερζεί απφ ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ην «ΓΔΔ») φηη νη 

εξγαδφκελνη δελ απνηεινχλ επηρεηξήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο ηνπ αληαγσληζκνχ, 

εθφζνλ ηνπο ιείπεη ε απαηηνχκελε αλεμαξηεζία, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα 

ζεσξεζνχλ σο επηρεηξήζεηο, ζεσξεί φηη νη αδεηνχρνη αρζνθφξνη δχλαηαη λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο «επηρεηξήζεηο», φπσο ε έλλνηα νξίδεηαη θαη ζην Νφκν, θαζφηη 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο θαη αζθνχλ θαζ’ φια νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο θχζεσο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνζθνκίδνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ΑΛΑ, είλαη γεγνλφο φηη ζηε βάζε ησλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

ζηνηρείσλ ν ΑΛΑ, σο νληφηεηα δελ δηαθαίλεηαη λα θαηέρεη νπνηαδήπνηε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα.  Γεδνκέλεο ινηπφλ απηήο ηεο δηαπίζησζεο, ην επφκελν εξψηεκα πνπ 

πξέπεη λα απαληεζεί είλαη θαηά πφζν ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ν ΑΛΑ ζπληζηά 

έλσζε επηρεηξήζεσλ, σο ε έλλνηα απηή θαζνξίδεηαη ζην Νφκν.  ρεηηθά, ην άξζξν 2 

ηνπ Νφκνπ θαζνξίδεη φηη, «έλσζε επηρεηξήζεσλ» ζεκαίλεη εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκφ, 

έλσζε, ζχιινγν, ίδξπκα ή ζψκα πξνζψπσλ κε λνκηθή ή ρσξίο λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα, πνπ εθπξνζσπεί εκπνξηθά ζπκθέξνληα άιισλ επί κέξνπο 

επηρεηξήζεσλ θαη ιακβάλεη απνθάζεηο ή ζπλάπηεη ζπκθσλίεο πξνο πξνψζεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ απηψλ. 
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χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ, ε «έλσζε επηρεηξήζεσλ» 

πξνυπνζέηεη πιεηνλφηεηα επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νπνηαδήπνηε 

κνξθή νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο, ελψ ην είδνο ηνπ λνκηθνχ δεζκνχ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κειψλ ηεο είλαη αδηάθνξν. 

 

Δπηπξφζζεηα, έρεη ιερζεί ζε απφθαζε ηεο Διιεληθήο Αξρήο Αληαγσληζκνχ φηη πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ σο πξνο ηελ έλλνηα 

ηεο «έλσζεο επηρεηξήζεσλ», απνηειεί θάζε κνξθήο νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Ζ αλάιπζε πνπ δίδεηαη απφ ην ΓΔΔ θηλείηαη επίζεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε ζεσξψληαο 

«ελψζεηο επηρεηξήζεσλ», θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 101 παξ. 1 ηεο ΛΔΔ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη απφ ηνλ θεξδνζθνπηθφ ή κε ραξαθηήξα 

ηνπο. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή, απαληψληαο ζηα φζα αλαθέξεη ν δηθεγφξνο ηνπ ΑΛΑ γηα 

ην ιφγν πνπ δελ απεπζχλζεθε θαηά ηνπ θάζε ελφο μερσξηζηά αδεηνχρνπ αρζνθφξνπ, 

θαηαιήγεη φηη ν ΑΛΑ εκπίπηεη εληφο ηεο εξκελείαο ηεο έλσζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Νφκνπ, θαζψο εθπξνζσπεί ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα άιισλ επί κέξνπο 

επηρεηξήζεσλ, ησλ κειψλ ηνπ, δειαδή ησλ αδεηνχρσλ αρζνθφξσλ, ησλ νπνίσλ ηηο 

ππεξεζίεο έρεη αλαιάβεη λα νξγαλψλεη, θαη παξάιιεια ηνπο εθπξνζσπεί ζηα δηάθνξα 

πκβνχιηα. 

 

Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ν θαηαγγειιφκελνο ΑΛΑ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί, ηχπνηο θαη νπζία, σο «επηρείξεζε» ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ, 

θαζφηη φιεο νη ελέξγεηεο ησλ αδεηνχρσλ αρζνθφξσλ πνπ κεηέρνπλ ζε απηφλ γίλνληαη 

θαηφπηλ νξγάλσζεο κέζσ ηνπ ΑΛΑ.  Αθφκα θαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα 

αζθαιηζηήξηα, ηα νπνία απεζηάιεζαλ, αλαγξάθνπλ σο αζθαιηζκέλν πξφζσπν ηνλ 

ΑΛΑ, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπ θχζε θαη ππφζηαζε.  Δπνκέλσο, ν ΑΛΑ 

παξνπζηάδεηαη φηη παξέρεη ππεξεζίεο θαη αζθεί θαζ’ φια νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο 

θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο, αλεμάξηεηα αλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ είλαη θεξδνζθνπηθέο ή 

φρη. 

 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή δηεξεχλεζε θαη εμεηάδεη ην φιν ζέκα ελαληίνλ κίαο «ελσζεο 

επηρεηξήζεσλ» θαη παξάιιεια, «επηρείξεζεο» ζηα πιαίζηα ηνπ Νφκνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ρσξίο λα αλαηξέρεη ή/θαη λα ηελ ελδηαθέξεη ε χπαξμε ή κε λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ζε απηήλ ή/θαη άιισλ δεδνκέλσλ, εθφζνλ ν Νφκνο θαη γεληθά ηα 

πιαίζηα πνπ θηλνχληαη νη θαλφλεο αληαγσληζκνχ δελ πξνζνκνηάδνπλ κε ηηο θνηλέο 

δηαδηθαζίεο ελφο δηθαζηεξίνπ νχηε θαη άιισλ λφκσλ, φπσο π.ρ. ηνπ εηαηξηθνχ ή 

ζπλεηαηξηζηηθνχ δηθαίνπ, θηι.» 
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Όπσο αλαθέξεηαη ζην ζχγγξακκα «Εσρωπαϊκό Δίκαιο Επιτειρήζεων και 

Ανηαγωνιζμού» ηνπ Γεσξγίνπ π..Καξχδε, ζει. 92: 

 

«(α)  Έννοια ηηρ επισείπηζηρ ωρ κπιηηπίος οπιοθέηηζηρ ηος «ratione personae» πεδίος 

εθαπμογήρ ηων κοινοηικών διαηάξεων ηος ανηαγωνιζμού. 

 

i.  Λεηηνπξγηθή-νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο επηρείξεζεο 

 

  Σν Γηθαζηήξην παγίσο απνθαίλεηαη φηη «ε έλλνηα ηεο επηρείξεζεο θαιχπηεη 

θάζε θνξέα ν νπνίνο αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην 

λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηνλ δηέπεη θαη ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ».  Γειαδή, 

θαηά ηε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε έλλνηα ηεο επηρείξεζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα εθιεθζεί ππφ ηελ ιεηηνπξγηθή – 

νηθνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, πνπ είλαη επξεία θαη θαιχπηεη θάζε νληφηεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηεο κνξθή ή ην ηδηνθηεζηαθφ ηεο θαζεζηψο, ε νπνία 

αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε βηνκεραληθφ ή εκπνξηθφ ραξαθηήξα.» 

 

(Βι. Δπίζεο ζην ζχγγξακκα Competition Law by Richard Whish, (6th 

edition) ζελ.85 «regardless of the legal status of the entity and the way in 

which it is financed»).  Πινχζηα είλαη θαη ε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ (C-41/90 

Hofner and Elser (1991) ECR I-1979, (1993) 4CMLR306, para 21,   

C118/85 Επιηποπή καηά Ιηαλίαρ, ζςλλογή 1987 ζελ. 2599, C244/94 

Federation Francaise des societies dâssurancesκ.λ.π., ςλλογή 1995 

ζελ.Ι-4013, C-189/02P, C-202-02P, 205/02P έυρ C-208/02 και C-213/02P, 

Dansk Rorindustri A/s, ςλλογή 2005, ζ.Ι-5425, ζκετη 113). 

 

Οη απνθάζεηο πνπ επηζπλαςε ν δηθεγφξνο ησλ αηηεηψλ γηα ηελ έιιεηςε 

δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο λνκηθά αλχπαξθηνπ πξνζψπνπ σο δηαδίθνπ 
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ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ, δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ΑΛΑ λα 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ σο 

θαηαγγειιφκελε επηρείξεζε θαη κε ηελ ελ γέλεη δπλαηφηεηα ηνπ λα  

ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζία ελψπηνλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. 

 

πλεπψο ν ιφγνο πνπ πξνβιήζεθε δελ επζηαζεί θαη απνξξίπηεηαη. 

 

Μηα άιιε πηπρή πνπ ζίγνπλ θαη άπηεηαη ηεο έιιεηςεο δένπζαο έξεπλαο 

είλαη φηη ε Δπηηξνπή δελ έιαβε καξηπξία γηα ην πνηνη αρζνθφξνη 

ζπγθεθξηκέλα παξεκπφδηζαλ ηελ αλάιεςε εξγαζίαο απφ ηνπο 

θαηαγγέιινληεο θαη είλαη άγλσζην ην πιηθφ ζην νπνίν βαζίζζεθαλ γηα λα 

θξίλνπλ φηη νη θαηαγγέιινληεο είραλ πξνζθέξεη ζηελ νινκέιεηα ησλ θαηά 

θαηξνχο αρζνθφξσλ ην ηίκεκα ζπκκεηνρήο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ ιηκαληνχ. Δπίζεο φηη δελ θιήζεθαλ λα 

παξαζηνχλ θαη δελ αθνχζηεθαλ φινη νη αδεηνχρνη αρζνθφξνη. 

 

Οχηε απηέο νη αηηηάζεηο δελ επζηαζνχλ. ε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

εθπξνζσπήζεθαλ δηα ηνπ λνκηθνχ ηνπο εθπξνζψπνπ θαη ππέβαιαλ γξαπηψο 

θαη πξνθνξηθά ηηο ζέζεηο ηνπο (βι. ελδεηθηηθά Παξαξηήκαηα 4 θαη 5, 14 θαη 

16
α
). Παξαηεξψ πεξαηηέξσ φηη ν θ. ηαχξνπ, παξίζηαην ζηελ αθξφαζε ηεο 
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5/09/12, σο Πξφεδξνο ησλ Αδεηνχρσλ Αρζνθφξσλ(Παξάξηεκα 24 ζηελ 

έλζηαζε), εθπξνζσπψληαο ηα πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαγγειία 

ελψ νη ππφινηπνη αδεηνχρνη αρζνθφξνη ήηαλ απφληεο, ελψ ηίπνηα δελ ηνπο 

εκπφδηδε λα είλαη παξφληεο. Καλέλα απφ ηα κέιε ηνπ ΑΛΑ δελ ζηεξήζεθε 

ην δηθαίσκα αθξφαζεο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Δπίζεο ε δηαθνξνπνίεζε ησλ κειψλ ΑΛΑ ζηελ πνξεία εμέηαζεο ησλ 

θαηαγγειηψλ, δελ ζπλεπαγφηαλ ππνρξέσζε ηεο Δπηηξνπήο λα δηαθξίλεη πνηνη 

αρζνθφξνη πξνέβεθαλ θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν ζηελ θαηαγγειιφκελε 

ζπκπεξηθνξά, αθνχ ε θαηεγνξία θαη ην επηβιεζέλ πξφζηηκν δελ ηνπο 

αθνξνχζε πξνζσπηθά αιιά σο ΑΛΑ. Πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ν ξφινο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΑΛΑ ζηελ ζρεηηθή αγνξά πξντφληνο(κεηαθνξά θαη 

παξάδνζε εκπνξεπκάησλ απφ αδεηνχρνπο, δηαρείξηζε θαη ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ κεραλεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ) σο ν κνλαδηθφο θνξέαο 

ζην ιηκάλη Λεκεζνχ πνπ δηέζεηε εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα λα 

εμππεξεηήζεη βαξέα θνξηία θαη πειάηεο.(ζει.19 θαη 20 ηεο απφθαζεο) 

.Γηαπηζηψζεθε σο ζπιινγηθή, θαη΄ εμαθνινχζεζε παξάβαζε, απφ ηελ 

αξρηθή απφθαζε ηνπ ΑΛΑ ην 1990 σο έλσζεο επηρεηξήζεσλ. Δμάιινπ 

ζηηο ζει.41-47 ηεο απφθαζεο παξαηίζεηαη πιήξεο αηηηνινγία γηα ηηο 

ελέξγεηεο θαη/ή απνθάζεηο θαη ζπκπξαμε ησλ αηηεηψλ πνπ ζπληζηνχλ 
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παξαθψιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο. εκεηψλεηαη δε φηη ν ΑΛΑ θαηά ηελ δηεξεχλεζε ηεο 

θαηαγγειίαο απάληεζε φηη ήηαλ απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ε κε εηζδνρή ησλ 

θαηαγγειιφλησλ θαη δελ ππήξραλ αδεηνχρνη αρζνθφξνη νη νπνίνη δελ 

ζπκθσλνχζαλ κε ηελ απφθαζε απηή. 

 

Ο επφκελνο ιφγνο αθχξσζεο πνπ ηέζεθε γεληθά θαη ρσξίο εμεηδίθεπζε 

είλαη ε παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ δεδηθαζκέλνπ πνπ πξνθχπηνπλ «από 

αναθοπέρ ηος Διοικηηικού Δικαίος αλλά και αναθοπέρ ηος κοινού Ποινικού 

και Αζηικού Δικαίος». Γελ γίλεηαη αληηιεπηφ ηη ελλννχλ νη αηηεηέο, νχηε απφ 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία νχηε απφ ην λνκηθφ ζεκείν 3 ζηελ αίηεζε 

αθπξψζεσο. πλεπψο ηέηνηνο ιφγνο πνπ δελ εμεηδηθεπεηαη ζεσξείηαη 

αλεπίδεθηνο δηθαζηηθήο εθηηκήζεσο. 

 

Δλ πάζε πεξηπηψζεη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή δελ 

δεζκεπφηαλ απφ νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ δεδηθαζκέλν αθνχ ε 

αλάθιεζε/αθχξσζε ηεο πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο έγηλε ππφ ην θσο 

ηππηθνχ αθπξσηηθνχ ιφγνπ, απηνχ ηεο θαθήο ζπγθξφηεζεο ηεο. πλεπψο 

νξζά πξνέβε ζε επαλεμέηαζε εμ ππαξρήο ππφ ηε λέα ζχλζεζε ηεο. Υξήζηκε 

παξαπνκπή κπνξεί λα γίλεη ζην ζχγγξακκα ηεο Εσαγγελίας Κοσηούπα-
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Ρεγκάκοσ, «Το δεδικαζμένο ηων Αποθάζεων ηων Διοικηηικών 

Δικαζηηρίων», έκδ. 2002, ζηη ζελ. 41: 

  

«Ζ εζσδηθαζηηθή ελέξγεηα ηνπ δεδεθαζκέλνπ  απνηειεί σζηφζν ηνλ ππξήλα ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ, θαζψο θαηά ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ, «δήηεκα δεδηθαζκέλνπ 

ηίζεηαη φηαλ νξηζκέλνλ λνκηθφλ θαη πξαγκαηηθφλ δήηεκα, θξηζέλ δηά δηθαζηηθήο 

απνθάζεσο, ηίζεηαη εθ λένπ εηο εηέξαλ δίθελ κεηαμχ ησλ απηψλ δηαδίθσλ». 

  

ηελ εζσδηθαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεδηθαζκέλνπ δηαθξίλνπκε κηα 

απνζεηηθή, αξλεηηθή (Σκήκα 1
ν
) θαη κηα ζεηηθή (Σκήκα 2

ν
) έθθαλζε. Σν 

δεδηθαζκέλν  δελ «επηηξέπεη δηάθνξε θξίζε ηνπ δεηήκαηνο ζην κέιινλ απφ 

ην ίδην ή άιιν δηθαζηήξην ή δηνηθεηηθή αξρή, θπξίσο ή παξεκπηπηφλησο, 

αιι’ αληηζέησο επηβάιιεη ηελ ζεκειίσζε πεξαηηέξσ απνθάζεσλ ζηα ήδε 

θξηζέληα, ρσξίο έξεπλα ηεο νπζηαζηηθήο νξζφηεηαο ηνπο».» 

 

πλαθψο νη αηηεηέο επίζεο ζεσξνχλ φηη θαθψο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

«παιαην πιηθφ», ην νπνίν είρε αμηνινγεζεί κε ηε ζπκκεηνρή παξαλφκσο θαη 

παξαηχπσο δηνξηζζέλησλ κειψλ. Ζ Δπηηξνπή, ππφ ηελ λέα ζπγθξφηεζε ηεο, 

δελ ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα θαη ππνθεηκεληθέο θξίζεηο 

ηεο πξνεγνχκελεο ζχλζεζεο ηεο Δπηηξνπήο πνπ θξίζεθε παξάλνκε. 

(βι. ΕΔΥ ν. Κονηογιώργη (2001) 3 ΑΑΔ 1037, Δροσζιώηης ν. Δήμοσ 

Λαηζιών (1992) 3 ΑΑΔ 437).  Ωζηφζν απηφ πνπ εδψ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 
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ην πιηθφ πνπ ζπλέιεμε ε Τπεξεζία ηεο Δπηηξνπήο, πνπ θαιείηαη λα ζπιιέμεη 

ζηνηρεία θαη λα εμεηάζεη ηηο θαηαγγειίεο γηα ζθνπνχο ππνβνιήο 

ζεκεηψκαηνο πξνο ηελ Δπηηξνπή γηα ιήςε απφθαζεο σο πξνο ηελ εθ 

πξψηεο φςεσο παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ θαη θνηλνπνίεζεο έθζεζεο 

αηηηάζεσλ πξνο ηνπο θαηαγγειινκέλνπο. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

νπζηαζηηθά ήηαλ νη απαληήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα θαη 

ζηνηρεία έξεπλαο ηνπ νπζηψδνπο ρξφλνπ. Αθνινχζεζε σζηφζν λέν 

ζεκείσκα ηεο Τπεξεζίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή (Παξαξηεκα 10 ελζηαζεο) θαη  

αμηνιφγεζε ηνπ απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ππφ ηε λεα ζχλζεζε ηεο, εμ’ 

ππαξρήο δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη θαηαξηηζκφ έθζεζεο αηηηάζεσλ, 

επαλαιακβάλνληαο φια ηα επφκελα ζηάδηα κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο απφθαζεο θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ππφ ηε λέα ηεο 

ζχλζεζε. Δμάιινπ ε Δπηηξνπή νξζά ΚΑΗ κε παξαπνκπή ζε ζρεηηθή 

λνκνινγία, ηεθκεξίσζε ην λφκηκν ηεο επηινγήο ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

πθηζηάκελν πιηθφ , ζην βαζκφ πνπ δελ αλαγφηαλ αζθαιψο ζε νπζηαζηηθέο 

θξίζεηο ή ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο Δπηηξνπήο πνπ θεξχρηεθε 

παξάλνκα ζπγθξνηεκέλε. (Μπάρηζος κ.α. ν. Δημοκραηίας (2009) 3 ΑΑΔ 

7).  Ζ ζπιινγή λένπ πιηθνχ ζηα πιαίζηα λέαο έξεπλαο εθηφο ηνπ νπζηψδνπο 

ρξφλνπ, εμάιινπ, ζα παξαβίαδε ην πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ηνπ νπζηψδνπο 

ρξφλνπ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ιφγσ αλαδξνκηθφηεηαο ηεο αθχξσζεο. 
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Άιινο ιφγνο πνπ δηαθξίλεηαη ζηε γξαπηή αγφξεπζε ησλ αηηεηψλ, ρσξίο λα 

δηαηππψλεηαη απηνηειψο κε δηαθξηηή επηρεηξεκαηνινγία φπσο επηηάζζνπλ νη 

δηθνλνκηθνί θαλφλεο, είλαη φηη ε Δπηηξνπή παξαγλψξηζε ηηο πξφλνηεο ηνπ 

Ν.13(Η)/2008 πεξί παξαγξαθήο. Οη αηηεηέο πξνβάιινπλ επίζεο ην 

αλαηηηνιφγεην θαη αβάζηκν ηεο επίδηθεο απφθαζεο  ζε φηη αθνξά ηελ θαη΄ 

εμαθνινχζεζε παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ ηνπ Νφκνπ.  

 

Ζ επίδηθε απφθαζε ζρνιηάδεη ην ζέκα παξαγξαθήο επηβνιήο δηνηθεηηθψλ 

πξνζηίκσλ εθφζνλ δελ αζθεζεί απηή ε εμνπζία ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ 

ή πέληε εηψλ αλαιφγσο ησλ δηαηάμεσλ πνπ παξαβηάζηεθαλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 41 ηνπ Νφκνπ (ζει.35 θαη 36).  Τηνζεηψ σο απφιπηα νξζφ ην πην 

θάησ απφζπαζκα: 

 

«Δλεξγψληαο ζηε βάζε ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη έρεη θάζε δηθαίσκα 

λα εμεηάζεη ηελ παξνχζα θαηαγγειία, θαζψο δελ έρεη παξέιζεη νπνηαδήπνηε εθ ηνπ 

Νφκνπ παξαγξαθή.  Ζ παξάβαζε πνπ εμεηάδεηαη ζπληειέζζεθε κελ πεξί ην 1990, 

αιιά απνηειεί θαη’ εμαθνινχζεζε παξάβαζε θαζψο νη θαηαγγέιινληεο θαηήγγεηιαλ 

ην ζέκα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ην 2006 θαη κέρξη ζήκεξα βξίζθνληαη ελψπηνλ ηεο, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ ίδηα θαη’ εμαθνινχζεζε παξάβαζε εθ κέξνπο ηνπ ΑΛΑ. 

 

Ζ δε πξνζεζκία δηαθφπεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 41(3) ηνπ Νφκνπ επαλεηιεκκέλα γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο απφ ην 2006 θαη κεηά θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε πξνζεζκία ησλ πέληε 

εηψλ πνπ ζέηεη ν Νφκνο δελ ζπκπιεξψζεθε, αθφκα θαη εάλ ππνηεζεί φηη ε θαη’ 

ηζρπξηζκφλ παξάβαζε ηεξκαηίζζεθε θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο θαηαγγειίαο απφ 

κέξνπο ησλ θαηαγγειιφλησλ ην 2006.» 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ησλ θαη΄ εμαθνινχζεζε παξαβάζεσλ 

θαη πάιη ε απφθαζε παξαζέηεη αλαιπηηθά ην ηζηνξηθφ ζηηο ζει.33-35 πνπ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεκαηνδνηεί ηηο επαλεηιεκκέλεο θαηά δηαζηήκαηα 

ελέξγεηεο θαη νριήζεηο ησλ θαηαγγειιφλησλ, θπξίσο κέζσ πηέζεσλ ηεο 

ΑΛΚ, γηα ηελ εηζδνρή ηνπο ζην ΑΛΑ ρσξίο απνηέιεζκα. πλεπψο ε 

Δπηηξνπή ζηνηρεηνζέηεζε επαξθψο ην γεγνλφο φηη ν ΑΛΑ κέζσ 

απνθάζεσλ θαη/ή παξαιείςεσλ ηνπ, αξλήζεθε ζηαζεξά ζηνπο 

θαηαγγέιινληεο ηελ πξφζβαζε απφ ην 1990, κέρξη ην 2006 πνπ ππνβιήζεθε 

ε θαηαγγειία αιιά θαη κεηέπεηηα κέρξη ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

απφθαζεο. 

 

Σέινο, νη αηηεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αγλφεζε 

θαη/ή δελ έιαβε ππφςε ην γεγνλφο φηη ν έλαο θαηαγγέιισλ είρε απνβηψζεη 

θαηά ηελ αθξφαζε ηεο ππφζεζεο. Ο ηζρπξηζκφο είλαη παληειψο αβάζηκνο, 

αθνχ ε Δπηηξνπή απάληεζε δηεμνδηθά ζηηο ζει.22-23 ηφζν γηα ην έλλνκν 

ζπκθέξνλ ηνπ θαηαγγέιινληνο θαηά ηε δηεξεχλεζε θαη ηε ζπλέρηζε ηεο 

έξεπλαο απφ ηελ Δπηηξνπή κε δεκνζία πξσηνβνπιία αθφκε ζε πεξίπησζε 

απφζπξζεο θαη γηα ηελ εμνπζία ηεο απηεπάγγειηεο δηεξεχλεζεο , αιιά θαη 

γηα ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο ζέζεο ησλ αηηεηψλ γηα δηαθνπή ηεο 

δηαδηθαζίαο. Αθφκε δε θαη αλ επζηαζνχζε ε εθδνρή ηεο δηαθνπήο ηεο 
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θαηαγγειίαο γα ηνλ απνβηψζαληα, παξέκελε ε θαηαγγειία ηνπ θ. Καπλίζε 

πνπ εμαθνινπζνχζε λα πξνσζείηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Η πποζθςγή αποηςγσάνει και αποππίπηεηαι με €1.500 έξοδα ενανηίον 

ηυν αιηηηών. 

 

        Λ. Παξπαξίλνο, Γ. 

 

 

/ΚΑ 

 

 

  

 

 


