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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 55/2020 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.016.07 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Τροποποίηση των Δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης με αρ.29/2016 - 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της διαχείρισης του 

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

Limassol Ltd. 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 15 Δεκεμβρίου 2020                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί  το αίτημα της DP World 

Limassol Ltd (στο εξής «DPWL») για άρση των Δεσμεύσεις Δ (iii) και Δ (iv) της 

απόφασης της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») με 

αριθμό 29/2016, που αναφέρουν τα ακόλουθα.:  

“Δ (iii) Η DP World Limassol δεσμεύεται να δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους 

και προϋποθέσεις και τον τιμοκατάλογό της (για ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες 

χρεώσεις) στην ιστοσελίδα της. 

Δ (iv) Η DP World Limassol δεσμεύεται να πληροφορεί την αγορά για το μηχανισμό 

εκπτώσεων (rebate mechanism) Μέρος 3 Κατάλογος 7 της Σύμβασης 

Παραχώρησης.” 
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Η Επιτροπή εξέτασε την παρούσα υπόθεση υπό το φως των επιστολών της DPWL 

με ημερομηνίες 8/9/20 και 30/9/20, του εσωτερικού σημειώματος της Υπηρεσίας της 

ημερομηνίας 11/9/20, των όσων δηλώθηκαν κατά την προφορική διαδικασία που 

πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2020 σχετικά με το αίτημα της DPWL για απαλλαγή της 

από την υποχρέωση εφαρμογής των δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης της 

Επιτροπής με αριθμό 29/2016, ημερομηνίας 16/12/2016 καθώς και τις επιστολές του 

Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ημερομηνίας 24/11/20 και 

8/12/20. 

Σε σχέση με τη δέσμευση που είχε τεθεί αρχικά αλλά και τα νέα δεδομένα που έχουν 

προκύψει με την Σύμβαση Παραχώρησης του λιμανιού της Λάρνακας στη Kition, η 

Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να επαναλάβει τα όσα είχε αναφέρει στη συνεδρία της με 

ημερομηνία 29/10/2020, ήτοι: 

Η Επιτροπή, σημείωσε πως κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 29/10/20, έλαβε 

υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και συνεκτίμησε τη θέση της 

DPWL αναφορικά με τη νομική βάση για τροποποίηση/ ανάκληση διοικητικής πράξης 

ότι, με βάση το άρθρο 29 του Συντάγματος δίδεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε 

πρόσωπο να υποβάλει αίτημα σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή για να ακουστεί και να 

απαιτήσει όπως η σχετική αρχή επιληφθεί της αίτησης και να αποφασίσει. Πιο 

συγκεκριμένα, σημειώθηκε πως σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο:  

«1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ατομικώς ή ομού μετ’ άλλων να υποβάλλη εγγράφους 

αιτήσεις ή παράπονα προς οιανδήποτε αρμοδίαν δημοσίαν αρχήν δικαιούμενος ν’ 

απαιτήση, όπως αύτη επιληφθή αυτών και αποφασίση ταχέως. Η απόφασις της 

αρχής ταύτης, δεόντως ητιολογημένη, γνωστοποιείται εγγράφως αμέσως εις τον 

υποβαλόντα την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση περιπτώσει ενός προθεσμίας μη 

υπερβαινούσης τας τριάκοντα ημέρας.  

[…]» 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισήμανε τα όσα ανέφερε η DPWL, σε σχέση με τον περί 

των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος (Ν.158(Ι)/1999), όπως έχει 

τροποποιηθεί και δη στο άρθρο 33(1)(β) όπου αναφέρεται στο άρθρο 29 του 

Συντάγματος και προνοεί ότι αυτό το δικαίωμα που παρέχει το Σύνταγμα, το οποίο 

κατονομάζει ως «Δικαίωμα Αναφοράς» καλύπτει την υποβολή αιτήματος για να 

προβεί η διοίκηση σε τροποποίηση πράξης που έχει ήδη εκδοθεί. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο:  

«33.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 29 του Συντάγματος, το δικαίωμα 

αναφοράς-  
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(α) Παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που διαμένει στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα αν αυτό 

είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πολίτης ή αλλοδαπός·  

(β) καλύπτει την υποβολή παραπόνου ή αιτήματος για να προβεί η διοίκηση σε 

διοικητική ενέργεια ή για την ανάκληση ή τροποποίηση πράξης που έχει ήδη εκδοθεί 

ή για την αποτροπή ή επανόρθωση ηθικής ή υλικής βλάβης·  

(γ) δεν καλύπτει αίτημα για την παροχή πληροφοριών, εκτός αν αυτό προβλέπεται 

από το νόμο.[…]»  

Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι ο ίδιος νόμος προνοεί στο άρθρο 54 τη δυνατότητα 

ανάκλησης διοικητικής πράξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 54(3)), και 

σε περίπτωση μεταβολής των πραγματικών συνθηκών στις οποίες στηρίχθηκε η 

έκδοση της απόφασης (άρθρο 54(4)). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω 

άρθρο:  

«54.—[…]  

(3) Η ανάκληση νόμιμης διοικητικής πράξης, ακόμη και αν πέρασε εύλογο χρονικό 

διάστημα από την έκδοσή της δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.  

(4) Επιτρέπεται η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περίπτωση μεταβολής των 

πραγματικών συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοσή της ή που αποτελούσαν, 

σύμφωνα με το νόμο, την προϋπόθεση για την έκδοσή της.  

(5) Η, με βάση τα εδάφια (3) και (4), ανάκληση ισχύει για το μέλλον και δεν έχει 

αναδρομική ισχύ.  

(6) Οι πιο πάνω γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, που διέπουν την ανάκληση 

των διοικητικών πράξεων, δεν ισχύουν, όταν η ανάκληση ρυθμίζεται ειδικά από το 

νόμο».» 

Αναφορικά με το άρθρο 54(6), το οποίο αναφέρει ότι «οι πιο πάνω γενικές αρχές του 

διοικητικού δικαίου, που διέπουν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων, δεν 

ισχύουν, όταν η ανάκληση ρυθμίζεται ειδικά από το νόμο», η DPWL εισηγείται ότι ο 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος (Ν. 83(Ι)/2014) δεν ρυθμίζει 

όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων. 

Τονίζεται σχετικά ότι το άρθρο 45 του Νόμου 83(Ι)/2014, ρυθμίζει μόνο μερικά θέματα 

σχετικά με την ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεων σε ειδικές περιπτώσεις που 

αφορούν πλάνη ή μη τήρηση των όρων μιας εγκριτικής απόφασης με όρους και 

δεσμεύσεις. Θέση της DPWL είναι ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρήσει ότι οι 

πρόνοιες του Νόμου 83(Ι)/2014 επηρεάζουν ή/και αναιρούν την ισχύ ή/και την 

εφαρμογή των προνοιών του άρθρου 54 του Νόμου 158(Ι)/1999, αλλά καλύπτουν 
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μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις για ανάκληση ή/και τροποποίηση αποφάσεων της 

Επιτροπής. Ως αναφέρθηκε από τους νομικούς εκπροσώπους της DPWL, “Μια απλή 

μελέτη του άρθρου 45 του Νόμου 83(Ι)/2014 είναι αρκετή για να διαπιστωθεί ότι δεν 

καλύπτει ή/και δεν ρυθμίζει τις περιπτώσεις ανάκλησης ή/και τροποποίησης 

αποφάσεων της Επιτροπής, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Νόμου 83(Ι)/2014, λόγω 

αφενός μεταβολής των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε η Επιτροπή, 

και αφετέρου για λόγους δημοσίου συμφέροντος.»  

Οι νομικοί εκπρόσωποι της DPWL υποστήριξαν πως θα ήταν αντίθετο με τις αρχές 

της χρηστής διοίκησης η μη ανάκληση ή/και τροποποίηση μιας διοικητικής απόφασης 

όταν αυτό δικαιολογείται λόγω μεταβολής των πραγματικών συνθηκών ή/και για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος. Τέλος, υπογράμμισαν πως θα ήταν παράδοξο, ο 

νομοθέτης να είχε πρόθεση να αποστερήσει από την Επιτροπή την εξουσία να 

ανακαλεί αποφάσεις λόγω δημοσίου συμφέροντος, πρόνοια που περιλαμβάνεται στο 

άρθρο 54(3) του Νόμου 158(Ι)/1999 ή/και να τροποποιεί αποφάσεις της λόγω 

μεταβολής των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ή/και για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος.  

Η DPWL έχει τη θέση ότι η αναφορά σε «ανάκληση», που γίνεται στο άρθρο 54 του 

Νόμου 158(Ι)/1999 μπορεί να ερμηνευθεί και ως μερική ανάκληση διοικητικής 

πράξης. Εν προκειμένω, η απαλλαγή της DPWL από την εφαρμογή των δεσμεύσεων 

Δ(iii) και Δ(iv) με την τροποποίηση της ή/και ανάκληση της απόφασης με αριθμό 

29/2016, συνιστά μερική ανάκληση διοικητικής πράξης.  

Αναφορά έγινε επί τούτου στο σύγγραμμα της Ηλιάνας Νικολάου και του Πέτρου 

Μιχαηλίδη, με τίτλο «Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο», για να υποστηριχθεί πως με τον 

όρο «ανάκληση» εννοείται η άρση του περιεχομένου μιας διοικητικής πράξης από το 

όργανο που την έχει εκδώσει, είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει, για το μέλλον ή 

αναδρομικά (Μ. Στασινόπουλος: Δίκαιο των Διοικητικών Πράξεων, Π.Δ. Δαγτόγλου: 

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Χρίστος Παπαδόπουλος ν Δημοκρατίας (1989) 3 ΑΑΔ 973, 

Χρ. Καγιάς και Υιοί ν Δημοκρατίας (1989) 3 ΑΑΔ 3329).  

Ως εκ των πιο πάνω,  η DPWL καταλήγει ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να εξετάσει 

το ζήτημα της απαλλαγής της DPWL από τις δεσμεύεις Δ(iii) και Δ(iv) που 

περιλαμβάνονται στην απόφαση με αριθμό 29/2016.  

Σχετικά με τις δεσμεύεις Δ(iii) και Δ(iv), η Επιτροπή παρατήρησε ότι σύμφωνα με την 

απόφαση της αρ. 29/2016,   

“∆. Οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δεσμεύονται ότι:  

……. 
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(iii) Η DP World Limassol δεσμεύεται να δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους και 

προϋποθέσεις και τον τιµοκατάλογό της (για ρυθµιζόµενες και µη ρυθμιζόμενες 

χρεώσεις) στην ιστοσελίδα της.  

(iv) Η DP World Limassol δεσμεύεται να πληροφορεί την αγορά για το µηχανισµό 

εκπτώσεων (rebate mechanism) Μέρος 3 Κατάλογος 7 της Σύμβασης 

Παραχώρησης.” 

Για το θέμα των δεσμεύσεων, καθοδηγητική κρίνεται η απόφαση του Γενικού 

Δικαστηρίου ημερομηνίας 16/5/2018, στην υπόθεση T-712/16, όπου αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

«Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

31      Οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα μετέχοντα σε συγκέντρωση μέρη 

προκειμένου να εξαλείψουν τις σοβαρές αμφιβολίες που προκαλεί μια πράξη 

συγκεντρώσεως και να την καταστήσουν συμβατή με την εσωτερική αγορά 

συνήθως περιέχουν ρήτρα αναθεωρήσεως η οποία προβλέπει τις 

προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως της οντότητας που 

προκύπτει από τη συγχώνευση, μπορεί να χορηγήσει παράταση των 

προθεσμιών ή να άρει, τροποποιήσει ή αντικαταστήσει τις εν λόγω δεσμεύσεις. 

Όπως προκύπτει από το σημείο 74 της ανακοινώσεως της Επιτροπής σχετικά 

με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της 

Επιτροπής (ΕΕ 2008, C 267, σ. 1, στο εξής: ανακοίνωση για τα διορθωτικά 

μέτρα), η απαλλαγή από δεσμεύσεις ή η τροποποίησή τους παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση των δεσμεύσεων για την τήρηση 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, οι οποίες μπορεί να έχουν αναληφθεί εδώ και 

πολλά έτη και ως προς τις οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν ορισμένες 

περιστάσεις, κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως επί της συγκεντρώσεως 

η οποία τις κατέστησε υποχρεωτικές. Με το υπόμνημα ανταπαντήσεως, η 

Επιτροπή, παραπέμποντας στην απόφασή της C(2011) 2981 τελικό, της 3ης 

Μαΐου 2011 (υπόθεση αριθ. IV/M.950 – Hoffmann – La Roche/Boehringer 

Mannheim), υποστήριξε, εξάλλου, ότι τροποποίηση ή απαλλαγή από 

δεσμεύσεις μπορεί να επέλθει ακόμη και όταν δεν προβλέπεται ρήτρα 

αναθεωρήσεως, όταν οι δεσμεύσεις καθίστανται παρωχημένες ή δυσανάλογες 

λόγω μεταγενέστερων εξαιρετικών εξελίξεων. Σκοπός των δεσμεύσεων είναι, 

στην πραγματικότητα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που 

επισημαίνονται στην απόφαση περί εγκρίσεως της συγκεντρώσεως, με 
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αποτέλεσμα να απαιτείται ενδεχομένως η τροποποίηση του περιεχομένου τους 

ή να έχει εκλείψει η αναγκαιότητά τους, ανάλογα με την εξέλιξη της 

καταστάσεως της αγοράς. Στο πλαίσιο της υπό κρίση προσφυγής, η 

προσφεύγουσα επικαλείται, πάντως, μόνον το γεγονός ότι η ζητηθείσα 

απαλλαγή έπρεπε να της είχε χορηγηθεί, κατ’ εφαρμογήν των ρητρών 

αναθεωρήσεως 15.1 και 15.2 που περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις. 

35      Όσον αφορά, ειδικότερα, αίτηση απαλλαγής από δεσμεύσεις οι οποίες 

κατέστησαν υποχρεωτικές με απόφαση που κηρύσσει πράξη συγκεντρώσεως 

συμβατή με την εσωτερική αγορά, πρέπει, κατ’ αρχάς, να επισημανθεί ότι, καίτοι 

η εξέταση μιας συγκεντρώσεως απαιτεί προβλέψεις σχετικές με τις μελλοντικές 

εξελίξεις, οι οποίες καθίστανται ακόμη πιο δύσκολες και αβέβαιες όσο ο 

χρονικός τους ορίζοντας απομακρύνεται, η εξέταση αιτήσεως απαλλαγής από 

δεσμεύσεις δεν προκαλεί οπωσδήποτε τις ίδιες δυσχέρειες μακροπρόθεσμης 

αναλύσεως. Αναλόγως της περιπτώσεως, η εξέταση τέτοιας αιτήσεως απαιτεί, 

στην πραγματικότητα, να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 

ρήτρας αναθεωρήσεως που συνοδεύουν, κατά κανόνα, τις δεσμεύσεις ή να 

εκτιμηθεί, με χρονική απόσταση, αν οι προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τον χρόνο εγκρίσεως της συγκεντρώσεως αποδεικνύονται ακριβείς ή αν οι 

σοβαρές αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί εξακολουθούν να υφίστανται. 

37      Γεγονός πάντως είναι ότι η εξέταση αιτήσεως απαλλαγής από δεσμεύσεις 

προϋποθέτει, όπως και οι άλλες αποφάσεις επί συγκεντρώσεων, περίπλοκες 

οικονομικές εκτιμήσεις, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί αν η κατάσταση της 

αγοράς, υπό ευρεία έννοια, έχει μεταβληθεί σημαντικά και μόνιμα, με 

αποτέλεσμα οι δεσμεύσεις να μην είναι πλέον απαραίτητες για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων ανταγωνισμού που εντοπίζονται στην απόφαση 

συγκεντρώσεως με την οποία κατέστησαν υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις. 

38      Επομένως, πρέπει να κριθεί ότι η Επιτροπή διαθέτει ωσαύτως ορισμένη 

διακριτική ευχέρεια κατά την εκτίμηση αιτήσεως απαλλαγής από δεσμεύσεις η 

οποία προϋποθέτει περίπλοκες οικονομικές εκτιμήσεις. 

42      Όσον αφορά το πρόσφορο νομικό κριτήριο για την εξέταση αιτήσεως 

απαλλαγής, η Επιτροπή, αφού υπενθυμίζει ότι η αναδρομική ανάκληση νόμιμης 

διοικητικής πράξεως με την οποία έχουν παρασχεθεί δικαιώματα ή παρόμοια 

πλεονεκτήματα, αντίκειται στις γενικές αρχές του δικαίου (απόφαση της 20ής 

Νοεμβρίου 2002, Lagardère και Canal+ κατά Επιτροπής, T-251/00, 
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EU:T:2002:278, σκέψη 139), υποστηρίζει ότι οι νόμιμες αποφάσεις περί 

συγκεντρώσεων που παρέχουν δικαιώματα ή παρόμοια πλεονεκτήματα, όπως η 

απόφαση του 2005, μπορούν να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν μόνον υπό 

ορισμένες εξαιρετικές περιστάσεις, αυστηρά καθορισμένες. Η επιχειρηματολογία 

αυτή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Η απόφαση που αφορά αίτηση απαλλαγής από 

δεσμεύσεις δεν προϋποθέτει ανάκληση της εγκρίνουσας τη συγκέντρωση 

αποφάσεως, η οποία κατέστησε τις εν λόγω δεσμεύσεις υποχρεωτικές, και δεν 

αποτελεί τέτοια ανάκληση. Σκοπός της είναι να εξακριβώσει αν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που προβλέπει η ρήτρα αναθεωρήσεως η οποία αποτελεί μέρος 

των δεσμεύσεων ή, κατά περίπτωση, αν τα προβλήματα ανταγωνισμού που 

διαπιστώθηκαν με την απόφαση για την έγκριση της συγκεντρώσεως υπό την 

επιφύλαξη της αναλήψεως δεσμεύσεων δεν υφίστανται πλέον.» 

Επίσης, στην υπόθεση Bombardier/ADtranz, η Bombardier ήταν υποχρεωμένη να 

εκχωρήσει τη συμμετοχή της στην ELIN, θυγατρική της VA Tech, καθιστώντας έτσι 

την ELIN μη ολοκληρωμένο προμηθευτή εξαρτημάτων αμαξοστοιχίας. Δεδομένων 

των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επιβίωση της ELIN 

(δεδομένου ότι η Bombardier δεν θα χρειαζόταν να βασιστεί στην ELIN για τον 

εφοδιασμό στοιχείων πρόωσης μετά τη συγχώνευση), η Bombardier δεσμεύθηκε να 

συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την ELIN έως το 2006, εξασφαλίζοντας έτσι 

μελλοντικές αγορές από την ELIN.  Τον Ιούλιο του 2005, η Επιτροπή ενέκρινε την 

εξαγορά της VA Tech (συμπεριλαμβανομένης της ELIN) από τη Siemens, η οποία 

ήταν κορυφαίος προμηθευτής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Μετά τη συναλλαγή 

αυτή, η Επιτροπή θεώρησε ότι η ELIN δεν χρειαζόταν πλέον εξασφαλισμένες 

παραγγελίες για την επιβίωσή της και, ως εκ τούτου, αποδέσμευσε την Bombardier 

από την υποχρέωση να προμηθεύεται από την ELIN την ηλεκτρική έλξη για το 

CityRunner Type Linz.1 

Ακόμα, στην υπόθεση Shell/Montecatini, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 

εγκρίνει τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Montell, μεταξύ των Shell και 

Montedison στον τομέα του πολυπροπυλενίου. Τα μέρη είχαν συμφωνήσει να 

αποκλείσουν την τεχνολογία παραγωγής Sheripol της Montedison από την κοινή 

επιχείρηση, καθότι η Shell είχε συμμετοχή σε μια άλλη κορυφαία τεχνολογία 

παραγωγής, την Unipol, μέσω κοινής επιχείρησης με την Union Carbide. Ωστόσο, 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης των ΗΠΑ, οι αρχές των ΗΠΑ 

υποχρέωσαν τη Shell να αποσυρθεί από την κοινή της επιχείρηση της με την Union 

 
1 Commission decision 13/7/2005 amending a decision declaring a concentration to be compatible with 
the common market and the EEA Agreement (2005 O.J. L329/35)  
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Carbide. Κατά συνέπεια, ο αποκλεισμός της τεχνολογίας παραγωγής Sheripol της 

Montedison από την κοινή επιχείρηση δεν είχε πλέον νόημα. Τα συγχωνευόμενα 

μέρη κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την προηγούμενη 

απόφασή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλειψε όλους τους όρους και τις 

υποχρεώσεις που αφορούσαν την τεχνολογία παραγωγής της Montedison.  

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 25 Ιουλίου 2017, ομόφωνα αποφάσισε επί 

του αιτήματος της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τροποποίησε τις δεσμεύσεις που είχαν υιοθετηθεί με της 

υπ’ αριθμ. 637/2017. Η άρση της δέσμευσης εκποίησης 12 καταστημάτων του ομίλου 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στις τοπικές αγορές αποφασίστηκε διότι από τον επανέλεγχο των 

συνθηκών αγοράς στις συγκεκριμένες περιοχές αποδείχτηκε ότι είχε περιορισθεί σε 

σημαντικό βαθμό η πιθανότητα δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης της εν λόγω 

εταιρίας, ενώ δημιουργήθηκαν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις από τις άλλες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ίδιες τοπικές αγορές. Κατά τα λοιπά 

εξακολουθεί να ισχύει η 637/2017 Απόφαση της ΕΑ. 

Η Επιτροπή βάσει της νομολογίας και των άρθρων των σχετικών νόμων που 

προαναφέρθηκαν, έκρινε ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο υπήρξε ενδεχόμενη  

μεταβολή των συνθηκών μεταξύ του ουσιώδους χρόνου έκδοσης της απόφασης της 

με αρ.29/2016 και των σημερινών συνθηκών:  

Η DPWL αναφορικά με το θέμα μεταβολής των συνθηκών υπέβαλε τα ακόλουθα:  

«• Η συμφωνία παραχώρησης μεταξύ άλλων της διαχείρισης και εμπορικής 

εκμετάλλευσης του λιμανιού της Λάρνακας στην Kition Ocean Holdings Ltd, δεν 

φαίνεται να περιλαμβάνει οποιονδήποτε περιορισμό όσον αφορά τις (τρέχουσες ή/και 

μελλοντικές) εμπορικές δραστηριότητες που δύναται να αναπτύξει η εν λόγω εταιρεία.   

• Η νέα συμφωνία παραχώρησης που αφορά τη διαχείριση και εμπορική 

εκμετάλλευση του λιμανιού της Λάρνακας στην Kition Ocean Holdings Ltd, [………]2,.  

• Λόγω κοινών ή/και εναρμονισμένων συμφερόντων της Αρχής Λιμένων Κύπρου και 

του κράτους, η ΑΛΚ δεν είχε κίνητρο να αναπτύξει την εμπορική εκμετάλλευση του 

λιμανιού της Λάρνακας, καθώς μια τέτοια ανάπτυξη θα γινόταν σε βάρος των 

συμφερόντων του κράτους. Αναφέρεται σχετικά ότι, [………] ως αποτέλεσμα της 

στροφής των χρηστών στο λιμάνι της Λάρνακας.   

 
2 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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• Τα κίνητρα ή/και συμφέροντα της Kition Ocean Holdings Ltd δεν είναι 

εναρμονισμένα με αυτά της ΑΛΚ ή/και του κράτους ούτε και φαίνεται να υπάρχει 

οποιοσδήποτε όρος στη συμφωνία παραχώρησης μεταξύ της Kition Ocean Holdings 

Ltd και του κράτους που να επιβάλλει την εναρμόνιση των κινήτρων ή/και 

συμφερόντων των εν λόγω μερών. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της ανυπαρξίας 

οποιουδήποτε περιορισμού ως προς την εμπορική εκμετάλλευση του λιμανιού της 

[………], η Kition Ocean Holdings Ltd θα είναι σε ευνοϊκή ή/και πλεονεκτική θέση 

έναντι της DPWL. Κατά συνέπεια, η Kition Ocean Holdings Ltd εκτιμάται ότι θα 

αναπτύξει έντονη ανταγωνιστική δραστηριότητα όσον αφορά την εμπορική 

εκμετάλλευση του λιμανιού της Λάρνακας, καθώς δεν ενδιαφέρεται για τα έσοδα που 

έχει το κράτος από τέλη παραχώρησης του τερματικού πολλαπλών χρήσεων στο 

λιμάνι Λεμεσού.  

• Πέραν των πιο πάνω πολύ σοβαρών πλεονεκτημάτων της Kition Ocean Holdings 

Ltd έναντι της DPWL, η Kition Ocean Holdings Ltd θα έχει ένα πρόσθετο ουσιαστικό 

πλεονέκτημα το οποίο θα αλλοιώσει έτι περαιτέρω τις συνθήκες λειτουργίας του 

ανταγωνισμού μεταξύ των δύο λιμανιών. Το εν λόγω πλεονέκτημα εδράζεται στην 

πλήρη πληροφόρηση της Kition Ocean Holdings Ltd σε σχέση με το ύψος των 

χρεώσεων της DPWL και τις τυχόν εκπτώσεις που παραχωρεί σε πελάτες της. 

Σημειώνεται σχετικά ότι, όπως καθορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 

29/2016, η DPWL έχει υποχρέωση δυνάμει των δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) να 

δημοσιεύει τους τιμοκαταλόγους με τις υπηρεσίες της και τυχόν μηχανισμό 

εκπτώσεων. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πληροφόρηση σε σχέση με τις 

χρεώσεις καθώς και τυχόν εκπτώσεις που παραχωρεί η DPWL είναι ήδη δημόσια 

προσβάσιμες λόγω εφαρμογής των πιο πάνω δεσμεύσεων από την DPWL από την 

ανάληψη της διαχείρισης και εμπορικής εκμετάλλευσης του τερματικού πολλαπλών 

χρήσεων στο λιμάνι Λεμεσού στις αρχές του 2017. Κατά συνέπεια, η DPWL βρίσκεται 

ήδη σε μειονεκτική θέση έναντι της Kition Ocean Holdings Ltd σε σχέση με την 

ανάπτυξη μελλοντικού ανταγωνισμού. Τυχόν συνέχιση της υποχρέωσης εφαρμογής 

των εν λόγω δεσμεύσεων από την DPWL στο μέλλον θα εδραιώσει το ανταγωνιστικό 

μειονέκτημα της DPWL έναντι της Kition Ocean Holdings Ltd, κλονίζοντας ακόμη 

περισσότερο την δυνατότητα της να ασκήσει αποτελεσματική ανταγωνιστική πίεση 

έναντι της Kition Ocean Holdings Ltd.  

• Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα της ανάληψης, μεταξύ 

άλλων, της διαχείρισης και της εμπορικής εκμετάλλευσης του λιμανιού της Λάρνακας 

από την Kition Ocean Holdings Ltd, σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις που έχουν 

επιβληθεί στην DPWL με την απόφαση της Επιτροπής με αριθμό 29/2016, 
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δημιουργούν ένα μη αξιοκρατικό πεδίο άσκησης ανταγωνισμού. Στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Kition Ocean Holdings Ltd θα έχει ένα σημαντικό 

προβάδισμα έναντι της DPWL, λόγω της ασυμμετρίας στη διαφάνεια σχετικά με τις 

χρεώσεις και τις εκπτώσεις. Δέον να υπομνησθεί ότι, η πιο πάνω αναφερόμενη 

μεταβολή των συνθηκών, εκτός από το ότι είναι μεγάλη σε έκταση και ένταση, 

εκτιμάται ότι θα έχει μόνιμο αποτέλεσμα ή/και επίπτωση στην αγορά. Αυτό θα 

οφείλεται, εν προκειμένω, στο γεγονός της εδραίωσης της ασυμμετρίας στην αγορά η 

οποία δημιουργεί ένα άδικο και μη αξιοκρατικό πεδίο άσκησης ανταγωνισμού μεταξύ 

της DPWL και της Kition Ocean Holdings Ltd.  

• Υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής 

ημερομηνίας 15/09/2020 για έγκριση της συγκέντρωσης της Kition Ocean Holdings 

Ltd χωρίς όρους και δεσμεύσεις, αφήνουν μόνο μια επιλογή για την έστω και μερική 

αποκατάσταση της ανταγωνιστικής ισορροπίας. Εν προκειμένω, την απαλλαγή της 

DPWL από τις δεσμεύσεις Δ(iii) και Δ(iv) μέσω της τροποποίησης της απόφασης 

29/2016.  

Επομένως, συγκρίνοντας τις ανταγωνιστικές συνθήκες που υπήρχαν το 2016 με τις 

ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται με την ανάληψη του λιμανιού 

Λάρνακας από την Kition Ocean Holdings Ltd είναι ξεκάθαρο ότι έχουν πράγματι 

μεταβληθεί οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοση της απόφασης 

με αριθμό 29/2016. Κατά συνέπεια, η DPWL ευσεβάστως υποβάλλει ότι σύμφωνα με 

το άρθρο 54(4) του Νόμου 158(Ι)/1999, η Επιτροπή δύναται, ασκώντας τη διακριτική 

της ευχέρεια, να αποφασίσει την μερική ανάκληση της απόφασης με αριθμό 29/2016 

και συγκεκριμένα την απαλλαγή της DPWL από τις δεσμεύσεις Δ(iii) και Δ(iv).  

Πέραν των πιο πάνω, η ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 29/2016, 

είναι υπό τις περιστάσεις επιβεβλημένη και για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Αναφέρεται σχετικά ότι, η εκμετάλλευση από την Kition Ocean Holdings Ltd της 

ασύμμετρης διαφάνειας που δημιουργείται στην αγορά ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) από την DPWL, [………], θα επηρεάσει 

αρνητικά τον κύκλο εργασιών της DPWL και κατ’ επέκταση τα έσοδα του κράτους.   

Επιπρόσθετα, [………]. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποβάθμιση της ασφάλειας των υποδομών του 

τερματικού πολλαπλών χρήσεων στο λιμάνι Λεμεσού, και γενικότερα υπονόμευση της 

ανταγωνιστικότητας των λιμανιών της Κύπρου έναντι άλλων γειτονικών λιμανιών.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η DPWL ευσεβάστως υποβάλλει ότι υπάρχουν και 

σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ανάκληση της απόφασης της 
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Επιτροπής με αριθμό 29/2016 και συγκεκριμένα την απαλλαγή της DPWL από τις 

δεσμεύσεις Δ(iii) και Δ(iv) βάσει του άρθρου 54(3) του Νόμου 158(Ι)/1999.» 

Η Επιτροπή στην απόφαση της 29/2016 είχε αναλύσει τους λόγους για τους οποίους 

αναλήφθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην εν λόγω συγκέντρωση 

δεσμεύσεις, ούτως ώστε να κηρυχτεί αυτή συμβατή με τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού στην αγορά. Οι λόγοι αυτοί εστιάζονταν στο γεγονός ότι το λιμάνι 

Λεμεσού ήταν ο μόνος παροχέας των λιμενικών υπηρεσιών, αφού το λιμάνι 

Λάρνακας θα συνέχιζε να εξυπηρετεί ένα πολύ μικρό όγκο αγαθών. Επιπρόσθετα, 

λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Υπηρεσία στο 

πλαίσιο αξιολόγησης της εν λόγω συγκέντρωσης, η πολιτική του κράτους ήταν η 

μετατροπή του λιμανιού Λάρνακας σε καθαρά επιβατικό λιμάνι. Η Επιτροπή με βάση 

αυτά τα δεδομένα, όρισε ως γεωγραφική αγορά το λιμάνι Λεμεσού, κάτι το οποίο είχε 

ως αποτέλεσμα ο στόχος να κατέχει το 100% της αγοράς. Επίσης, η ύπαρξη 

κάθετων σχέσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του λιμανιού Λεμεσού και 

δραστηριοτήτων ιδρυτικής εταιρείας (G.A.P. VASSILOPOULOSPUBLIC) όπως και η 

δεσπόζουσα θέση του στόχου (100% της αγοράς), είχαν ως αποτέλεσμα να 

προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη κοινού διοικητικού 

συμβούλου μεταξύ του στόχου και των ιδρυτικών εταιρειών με ενδεχόμενο διαρροής 

εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικών με συγγενικές αγορές αλλά και η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών από ιδρυτική εταιρεία προς τον Στόχο, ενώ υπήρχε 

κάθετη σχέση, οδήγησαν την Επιτροπή στην απόφαση να εγκρίνει την πράξη μετά 

την ανάληψη δεσμεύσεων από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις. 

Η δέσμευση Δ(iii) είχε ως στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν 

από τους ναυτικούς πράκτορες στην προκείμενη συγκέντρωση, προς αποφυγή και 

αποτροπή του ενδεχομένου να τεθούν σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση οι 

ανταγωνιστές της GAP Vassilopoulos Public. Η ανάληψη δέσμευσης από μέρους της 

DPWL ότι θα διεξάγει τις εργασίες της παροχής υπηρεσιών, διευκολύνσεων και 

αγαθών, με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις και ότι οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία 

πραγματοποιείται με την εταιρεία GAP Vassilopoulos Public ή με οποιαδήποτε από 

τις θυγατρικές της, θα πραγματοποιείται υπό όρους οι οποίοι διασφαλίζουν την 

απουσία διακρίσεων, οδηγούσε στην άρση των αμφιβολιών που είχαν διατυπωθεί 

από μέρους της Επιτροπής, καθότι διασφάλιζαν ότι η DPWL θα διεξάγει τις εργασίες 

της με διαφάνεια και στην απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) μεταξύ των 

χρηστών του Λιμανιού.  

Περαιτέρω, η δημοσίευση των τυποποιημένων όρων και προϋποθέσεων και 

τιμοκαταλόγων της (για ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες) στην 
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ιστοσελίδα της και η δέσμευση της DPWL να πληροφορεί την αγορά για τον 

μηχανισμό εκπτώσεων (rebate mechanism), σε συνδυασμό με τη δέσμευση για την 

απουσία διακρίσεων, αντιμετώπιζε τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους 

Ναυτικούς Πράκτορες σε σχέση με την ενδεχόμενη προνομιακή μεταχείριση των 

εταιρειών της GAP Vassilopoulos Public και ενίσχυε τη διαφάνεια. 

Τέλος, η δέσμευση της DPWL, Δ(iv), για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της, της 

διαδικασίας και του μηχανισμού χειρισμού παραπόνων που αφορούν τα θέματα 

διαφάνειας και μη διάκρισης τόσο σε σχέση με την παροχή πρόσβασης σε 

υπηρεσίες, υποδομές διευκολύνσεις και αγαθά, όσο και σε σχέση με την ποιότητα 

αυτών καθώς και τις ρυθμιζόμενες και μη ρυθμιζόμενες χρεώσεις, διασφάλιζε την 

αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων αυτών. 

Εντούτοις, προκύπτει, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων ότι οι 

συνθήκες της αγοράς έχουν, με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης του 

λιμανιού της Λάρνακας στη Kition, μεταβληθεί, καθότι η Kition θα παρέχει στο λιμάνι 

Λάρνακας παρόμοιες λιμενικές υπηρεσίες με αυτές του λιμανιού της Λεμεσού. Ως 

αποτέλεσμα, το λιμάνι Λεμεσού δεν θα είναι ο μόνος παροχέας λιμενικών υπηρεσιών 

και η δημοσίευση των τιμών και της εκπτωτικής πολιτικής της  DPWL δύναται να 

αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Kition, θέτοντας τη DPWL σε μειονεκτική 

θέση στον ανταγωνισμό. Η Kition λόγω του ότι θα γνωρίζει τις τιμές και την εκπτωτική 

πολιτική του ανταγωνιστή της, θα μπορεί να τιμολογεί σε συγκριτικά χαμηλότερες 

τιμές, ούτως ώστε να αυξήσει το πελατολόγιο της, αφήνοντας την DPWL σε δυσμενή 

θέση, λόγω της δέσμευσης που ανάλαβε στην απόφαση 29/2016. Επιπρόσθετα, η 

υποχρέωση για δημοσίευση θα παρέχει τη δυνατότητα συντονισμού ή 

εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των δύο εταιρειών. 

Επομένως, προκύπτει ότι οι ανταγωνιστικές συνθήκες που υπήρχαν το 2016 στις 

οποίες στηρίχθηκε η απόφαση με αριθμό 29/2016, με τις ανταγωνιστικές συνθήκες 

που διαμορφώνονται με την ανάληψη του λιμανιού Λάρνακας από την Kition Ocean 

Holdings Ltd έχουν πράγματι μεταβληθεί.  

Η Επιτροπή σημείωσε τις επιπτώσεις, σύμφωνα με την DPWL, της μη ανάκλησης 

των δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv):  

«•  Η Kition Ocean Holdings Ltd θα γνωρίζει διαρκώς τις χρεώσεις και τον 

εκπτωτικό μηχανισμό της DPWL. Κατά συνέπεια, θα έχει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι της DPWL, η οποία ενδεχομένως να μην έχει πρόσβαση στους 

τιμοκαταλόγους της Kition Ocean Holdings Ltd και θα βρίσκεται σε δυσμενή και 

μειονεκτική θέση. Αυτό εγείρει πρόβλημα δίκαιου και ισότιμου ανταγωνισμού και 
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δημιουργεί μια ασυμμετρία στην αγορά η οποία αναντίλεκτα οδηγεί σε αλλοίωση ή/και 

στρέβλωση στους όρους άσκησης ανταγωνισμού, με ενδεχόμενα σοβαρές συνέπειες 

για την οικονομική βιωσιμότητα της DPWL. Η δυσμενής επίδραση στον ανταγωνισμό 

εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά και τους χρήστες των λιμανιών / καταναλωτές, οι 

οποίοι ενδεχομένως να μη μπορούν να καρπωθούν τα οφέλη που θα προέκυπταν 

από την δυνατότητα της DPWL να ασκήσει αποτελεσματική ανταγωνιστική πίεση 

έναντι της Kition Holdings Public Ltd. Τονίζεται ότι η δυνατότητα αυτή της DPWL είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με την απαλλαγή της από την υποχρέωση δημοσίευσης των 

χρεώσεων και εκπτώσεων της.  

•  Η ασύμμετρη διαφάνεια στην αγορά από τη μονομερή αποκάλυψη 

πληροφοριών σε σχέση με τις τιμές και τις εκπτώσεις, δίνει την ευκαιρία στην Kition 

Ocean Holdings Ltd να προσαρμόζει με μεγαλύτερη συχνότητα τις χρεώσεις ή/και 

εκπτώσεις της, ενδεχομένως κατά περίπτωση και στοχευμένα σε πελάτες της, 

συμπεριλαμβανομένων και εν δυνάμει πελατών της. Η συνέχιση της υποχρέωσης της 

DPWL να δημοσιεύει τους τιμοκαταλόγους της καθώς και τυχόν εκπτωτικό μηχανισμό, 

συμβάλει στην διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την πιο πάνω στρεβλή 

κατάσταση, η οποία δημιουργεί ένα αθέμιτο και μη δίκαιο πεδίο άσκησης 

ανταγωνισμού. Σημειώνεται σχετικά ότι, η πολιτική τιμών και εκπτώσεων μιας 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε μια στενά ολιγοπωλιακή αγορά, συνιστά 

τυπικά την κρισιμότερη παράμετρο άσκησης ανταγωνισμού, ώστε οι εν λόγω 

πληροφορίες να θεωρούνται εμπιστευτικές ή/και επιχειρηματικά απόρρητα.»  

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε την άποψη της DPWL ότι η ανάκληση των 

δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης με αριθμό 29/2016 και η απαλλαγή της 

DPWL από την υποχρέωση εφαρμογής αυτών, είναι αναλογική ενόψει αφενός, της 

μεταβολής των πραγματικών συνθηκών, όσον αφορά τη λειτουργία του 

ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πιο πάνω αναφερόμενων ανταγωνιστικών λιμανιών 

και αφετέρου, της απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 15/08/2020 σχετικά με την 

Kition Ocean Holdings Ltd.  

Σημειώθηκε επίσης, ότι σε περίπτωση αδικαιολόγητης ευνοϊκής μεταχείρισης της 

GAP Vassilopoulos από την DPWL, λόγω τιμών ή εκπτώσεων, η Επιτροπή θα έχει 

την δυνατότητα να παρέμβει ακόμη και αυτεπάγγελτα προκειμένου να διερευνήσει 

τυχόν παράβαση του άρθρου 6(1)(γ) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως τροποποιήθηκε.  

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι οι πρόνοιες του 

Νόμου 158(Ι)/1999 ικανοποιούνται και επαρκούν ώστε η Επιτροπή, ασκώντας τη 

διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει τις δεσμεύσεις Δ(iii) και Δ(iv) που 
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περιλαμβάνονται στην απόφαση της με αρ.29/2016 απαλλάσσοντας την DPWL από 

την υποχρέωση εφαρμογής αυτών.  

Περαιτέρω, είναι η θέση της Επιτροπής ότι υπό τις παρούσες συνθήκες όπως 

διαμορφώνονται σε ένα νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλεται να ασκήσει αυτή 

την εξουσία προκειμένου να διασφαλιστούν τα εχέγγυα δίκαιης και ισότιμης άσκησης 

του ανταγωνισμού για λόγους δημόσιου συμφέροντος.  

Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατά την ίδια συνεδρία σημείωσε ότι για να αποφασισθεί 

το χρονικό σημείο της έναρξης ισχύος της απόφασης απαλλαγής της DPWL από τις 

εν λόγω δεσμεύσεις, έπρεπε να ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και έργων, για διάφορα θέματα που αφορούν τη Συμφωνία 

Παραχώρησης προς την Kition καθώς και για τα σχετικά χρονοδιαγράμματα όσον 

αφορά την επέκταση και διαχείριση του λιμανιού Λάρνακας και ιδιαίτερα τη διαχείριση 

τερματικού πολλαπλής χρήσης και ως εκ τούτου απέστειλε επιστολές στο Υπουργείο 

Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ημερομηνίας 6/11/2020 και 7/12/2020 με 

σχετικά ερωτήματα. 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων απάντησε με επιστολές 

ημερομηνίας 24/11/20 και 8/12/20 στα ερωτήματα που η Επιτροπή υπέβαλε, με 

σκοπό τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για να καθοριστεί το 

χρονικό πλαίσιο της τροποποίησης της απόφασης της αρ. 29/2016 και να 

αποφασιστεί η δέουσα ημερομηνία για την ανάκληση των δεσμεύσεων Δ(iii) και Δ(iv) 

της απόφασης της με αρ.29/2016 ημερομηνίας 16/12/2016. 

Η Επιτροπή σημείωσε το περιεχόμενο των επιστολών του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ημερομηνίας 6/11/2020 και 8/12/2020. 

Η Επιτροπή, στην κατ’ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης, αφού αντάλλαξε απόψεις, 

εστίασε την προσοχή της στις απαντητικές επιστολές του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων και ιδιαιτέρα στην πληροφόρηση [………]. Η Επιτροπή 

παρατήρησε επίσης ότι [………].  Επίσης σύμφωνα, με την πληροφόρηση από το 

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, [………].  

Στη βάση αυτής της πληροφόρησης, η Επιτροπή κρίνει ότι από [………] οπόταν το 

λιμάνι Λάρνακας θα λειτουργεί υπό τον νέο διαχειριστή, ήτοι την εταιρεία ΚΙΤΙΟΝ, θα 

αλλάξουν οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των λιμανιών Λάρνακας και Λεμεσού και 

λαμβανομένου υπόψη, ότι οι πρόνοιες του Νόμου 158(Ι)/1999 ικανοποιούνται και 

επαρκούν ώστε η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, να ανακαλέσει τις 

δεσμεύσεις Δ(iii) και Δ(iv) της απόφασης με αρ.29/2016 απαλλάσσοντας την DPWL 
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από την υποχρέωση εφαρμογής αυτών, η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα όπως οι 

εν λόγω δεσμεύσεις αρθούν την 1/1/2022. 

 

 

ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


