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ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ  ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ  ΑΡΚΑΔΙΑ  

               &   ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ << ΑΓΑΠΗΝΩΡ >>  ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΕ    

                     ΑΘΕΜΙΣΟΤ   ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ .          

 

Δπαζηηπιοποιούμαι ζηην  Τπίπολη Απκαδίαρ από ηο έηορ 1992  μέσπι 

ζήμεπα αζκώνηαρ ηο   επάγγελμα ηος οικονομολόγος με ανηικείμενα   

δπαζηηπιόηηηαρ    (ζύμβοςλορ επισειπήζευν , οικονομοηεσνικέρ μελέηερ , 

θοποηεσνικό γπαθείο) . 

    Διαθέηονηαρ έμπειπο επιζηημονικό πποζυπικό έσοςμε ζαν ζηόσο να 

πποζθέποςμε ζηοςρ πελάηερ μαρ επισειπημαηίερ ένα εςπύ θάζμα ζςμβοςλεςηικών 

και μελεηηηικών ςποζηηπικηικών ςπηπεζιών ςτηλού επιπέδος  όπυρ ηην ζύνηαξη, 

ςποβολή και παπακολούθηζη θακέλυν ςποτηθιόηηηαρ για όλα ηα ηπέσονηα 

επισειπηζιακά ζςγσπημαηοδοηούμενα ππογπάμμαηα . Εγώ πποζυπικά  διεςθύνυ ηο 

ημήμα μελεηών ηος γπαθείος μος έσονηαρ ζηην καηοσή μος μελεηηηικό πηςσίο ηος   

Ν . 716/77 ζηιρ καηηγοπίερ 3 και  5 (οικονομικέρ μελέηερ & ηην επισειπηζιακή έπεςνα ) 

για ηοςλάσιζηον 17  σπόνια .                  

 Το Επιμεληηήπιο Απκαδίαρ  με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Γ.Γ  Πεπιθέπειαρ 

Πελοποννήζος ηο έηορ 2002 ςπέβαλε ππόηαζη για ηο ππόγπαμμα RIPE  ηο οποίο 

αθοπούζε ηην ειζαγυγή ηηρ καινοηομίαρ ζηην Πεπιθ. Πελοποννήζος ζηα πλαίζια 

ηος ππογπάμμαηορ <<καινοηόμερ ενέπγειερ 2000-2006>> ηο οποίο εγκπίθηκε από ηην 

Ε.Ε ζηιρ 15/03/2002. 
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     Ως  θορέας σπεύθσνος για ηην διατείριζη ηοσ προγράμμαηος ορίζθηκε ηο 

Επιμεληηήριο Αρκαδίας και είτε διάρκεια  24 μηνών . Η ζςμμεηοσή ηηρ Ε.Ε ζηην 

τρημαηοδόηηζη ηοσ ανέρτεηαι ζηα  1.913.600,00     εσρώ , η εθνική ζςμμεηοσή ζηα   

478.000,00   εσρώ , ενώ η ιδιωηική ζσμμεηοτή ήηαν   173.000,00   εσρώ .     

          Tην 1/10/2002   ιδρύεηαι η Αζηική Εηαιρία μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα με ηην 

επωνσμία  << ΑΓΑΠΗΝΩΡ >> ζηα πλαίζια ηοσ Προγράμμαηος  Καινοηομίας Περιθέρειας 

Πελοποννήζοσ  ( RIPE ) και πιο ζσγκεκριμένα ζηα πλαίζια ηης δράζης για ηην δημιοσργία 

επιτειρημαηικής εικονικής…… θερμοκοιηίδας  .    Σ’ ασηήν ζσμμεηέτοσν : 

1) To Eπιμεληηήπιο Απκαδίαρ Ν.Π.Δ.Δ  με ποζοζηό  90 % 

2)  Ο Σύνδεζμος Επιτειρήζεων Βιομητανικής Περιοτής Τρίπολης  με ποζοζηό  5 %  

3)  Ο Εμποροβιομητανικός Σύλλογος Τρίπολης  με ποζοζηό    5 % . 

 

Σ’ ασηό ηο πλαίζιο η  εηαιρία  ΑΓΑΠΗΝΩΡ  αναλαμβάνει ηην εκπόνηζη  ηων 

επιτειρημαηικών ζτεδίων για  40  πεπίπος επισειπήζειρ ηηρ Πεπιθέπειαρ ποσ θέλοσν να 

επενδύζοσν ζηην καινοηομία . Η δπάζη αςηή επιδοηείηαι ζηα πλαίζια ηος 

ππογπάμμαηορ RIPE   από ηην Ε.Ε  και με  Εθνικά κονδύλια με ηο ποζόν ηυν  

2.391.600 ,00   !!!!!!!   ( Δςο  εκαηομμύπια ηπιακόζιερ ενενήνηα μία σιλιάδερ και 

εξακόζια   εςπώ .  ) 

 

Η  Νομοθεζία  πος διέπει ηα Επιμεληηήπια , ηην λειηοςπγία , και ηιρ 

απμοδιόηηηερ ηοςρ πεπιγπάθεηαι ζηον Νόμο  3419/2005  (ζσεηικό  1 ) . Ενδεικηικά 

αναθέπυ ηα εξήρ  : 

 

2. Σα Δπηκειεηήξηα έρνπλ ηδίσο θαη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 

Α. Τπνβάιινπλ πξνο ηελ Πνιηηεία εηζεγήζεηο ζπκβνπιεπηηθνύ θαη 

γλσκνδνηηθνύ ραξαθηήξα, γηα ζέκαηα ηνπ εκπνξίνπ, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ή γεληθά γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία.                 

B. Υνξεγνύλ ζηα κέιε ηνπο πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο θαη θαηαγσγήο 

πξντόλησλ, βεβαηώλνπλ ηε γλεζηόηεηα ηεο ππνγξαθήο απηώλ, θαηαγξάθνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηα εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά έζηκα, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζηα κέιε ηνπο θαη ζηελ Πνιηηεία γηα ηηο αιινδαπέο αγνξέο, ηηο δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα. Δλεκεξώλνπλ ηα κέιε 

ηνπο Μπνξνύλ λα ζπληζηνύλ επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο από κέιε ηνπο, 

ππαιιήινπο ηνπο ή ηξίηνπο, θαζώο θαη λα αλαζέηνπλ ζε εμεηδηθεπκέλα 
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πξόζσπα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη άιισλ εξγαζηώλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηνπο ζθνπνύο ηνπο, γηα ηα αλαπηπμηαθά, ηα επελδπηηθά θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα        Γ.  Γηεμάγνπλ ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα . 

 

Η ζπζηαζείζα εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ  βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο  πνπ 

ζπζηάζεθε 1/10/2002 θαη δεκνζηεύζεθε ζην Πξσηνδηθείν Σξίπνιεο  

14/11/2002  ζην άξζξν  4 ( ζθνπνί & κέζα ) αλαθέξεη  κεηαμύ άιισλ ηα 

εμήο : (ζρεηηθό 2 )  

 Παξ. 1.9   Η εθπόλεζε κειεηώλ , θάζε κνξθήο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο   

βησζηκόηεηαο παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ . 

 Παξ.  1.22    Σνλ ρεηξηζκό ησλ επελδύζεσλ θαη ηελ ζύληαμε κειεηώλ . 

 Παξ.  1.24     Σελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Μ.Μ.Δ 

 

ύκθσλα κε ην site  ηνπ πξνγξάκκαηνο  RIPE (www.ripenet.gr)                           

( ζρεηηθό 3 ) από 16/4/2005  ζην ζεκαηηθό πεδίν Τπεξεζίεο   ηεο εηαηξίαο  

ΑΓΑΠΗΝΩΡ ζηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ηα εμήο : 

1. Μειέηεο έξεπλαο αγνξάο 

2. Καηάξηηζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ (αλεμάξηεηα ηεο εθαξκνγήο 

θαηλνηνκίαο) . 

        Αλαθέξεηαη επίζεο ζηε ζπλέρεηα όπσο θαη ζηε ζπλέληεπμε πνπ παξαρώξεζε 

(ζρεηηθό 4) ν δηεπζπληήο ηνπ «Αγαπήλνξα»  θύξηνο Γεσξγειέο όηη ε θύξηα 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ «Αγαπήλνξα» είλαη λα θάλεη πξνζηηό ην ζύλνιν ησλ 

ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηθέξεηαο δεκηνπξγώληαο 

έλαλ άμνλα ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο εμεηδηθεπκέλνπο 

ζπκβνύινπο. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηα νθέιε γηα ηελ 

επηρείξεζε αιιά θαη γηα ηνπο ζπκβνύινπο εμαζθαιίδνληαη κέζα από ηελ εθαξκνγή 

ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ζπκβνύισλ, πνπ ζα πινπνηείηαη θαη ζα ειέγρεηαη από ηνλ 

«Αγαπήλνξα». Η επηρείξεζε ζα κπνξεί λα απεπζύλεηαη ζε εκάο γηα νπνηαδήπνηε 

ππεξεζία επηζπκεί θαη αλάινγα κε ηελ θύζε ηεο ππεξεζίαο ζα θαιείηαη λα επηιέμεη 

από ιίζηα πηζηνπνηεκέλσλ ζπκβνύισλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλεξγαδόκαζηε, ηνλ 

ζύκβνπιν κε ηνλ νπνίν ζα ζπλεξγαζηεί. 

         Η ππεξεζία απηή ηνπ «Αγαπήλνξα» θηινδνμεί λα δεκηνπξγήζεη θιίκα 

εκπηζηνζύλεο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ζπκβνύινπο ώζηε λα 

πξνθύςνπλ ακνηβαία επηρεηξεκαηηθά νθέιε θαη θπξίσο λα ζπκβάιεη ζηελ αύμεζε 

ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

        Δπίζεο θαηά πεξηόδνπο ηα έηε 2004,2005,2008,2013 κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο RIPE ή ηεο εηαηξίαο ΑΓΑΠΗΝΩΡ γίλνληαλ πξνζθιήζεηο γηα λα 

ελεξγνπνηεζεί ην κεηξών ζπκβνύισλ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηα 

http://www.ripenet.gr/
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πεξηγξαθόκελα θαη δεζκεπηηθά πνπ είραλ δειώζεη θαηά πεξηόδνπο θαη απνηππσζεί 

ζε ζπλεληεύμεηο πνπ παξαρσξνύζαλ νη ίδηνη (ζρεηηθό 5).                                                         

ε όιεο ηηο αλσηέξσ πξνθεξύμεηο γηα ην κεηξών ζπκβνύισλ ηνπ «Αγαπήλνξα» 

ζπκκεηείρε ην γξαθείν κνπ αιιά παξ’ όια απηά πνηέ δελ ελεξγνπνηήζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν εληππσζηαθό είλαη (ζρεηηθό 6) όηη ζην site 

www.keta-pelop.gr εκθαλίδνληαλ θαη ε εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ ζην κεηξών 

ζπκβνύισλ. Δπίζεο ππήξμαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη πιήζνο δεκνζηεπκάησλ 

παξαπιαλεηηθώλ θαη’ νπζίαλ πνπ εθηόο από ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ ε εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ δηαθήκηδε θαη  ηελ εθπόλεζε επηρεηξεκαηηθώλ 

ζρεδίσλ πξνβάιινληαο θαη ηελ εμαζθαιηζκέλε επηηπρία ησλ επηρεηξεκαηηώλ 

απεπζπλόκελνη ζε απηνύο !!! (ζρεηηθό 7 Γ ). Μεηαθέξσ απόζπαζκα απηνύζηα από 

πξνεγνύκελν δεκνζίεπκα : Η εηαηξία Αλάπηπμεο Πεινπνλλήζνπ ΑΓΑΠΗΝΩΡ  

έρνληαο απόιπηα πνζνζηά επηηπρίαο ζε παξόκνηα πξνγξάκκαηα ζην παξειζόλ είλαη 

ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ 

κε ζηόρν ηελ έληαμε ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα. Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο: 

Μεγξέκεο Νηθόιανο.  

        Μεηά  απ’ όια απηά βιέπνληαο όηη ε εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ ιεηηνπξγνύζε 

αληαγσληζηηθά θαη κε πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ θαηά ησλ αλεμάξηεησλ 

ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή έζηεηια κία επηζηνιή ζηηο 18/05/2005 

(ζρεηηθό 8) θαη κεηαμύ άιισλ ζηε ζειίδα 2 ηνπο αλέθεξα ηα εμήο:   Έρνπκε 

δηαπηζηώζεη όηη ζπληεξείηαη κία αζάθεηα, κε ελδερόκελε πξόζεζε ππέξβαζεο 

αξκνδηνηήησλ ζε βάξνο ηνπ θαιώο ελλννύκελνπ αληαγσληζκνύ, θαζώο από 

πιεπξάο ηνπ ΚΔΣΑ θαη ηεο Δηαηξείαο ΑΓΑΠΗΝΩΡ δηαθεκίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηώλ 

«καηάπηιζηρ επισειπημαηικών ζσεδίων (ανεξάπηηηα ηηρ εθαπμογήρ καινοηομίαρ)» 

έλαληη ακνηβήο, θαη πξνζειθύνληαη κε θεξδνζθνπηθά ηδησηηθν-νηθνλνκηθά θξηηήξηα 

σο «πειάηεο» νη ελδηαθεξόκελνη επηρεηξεκαηίεο-επελδπηέο, αληί λα ηνπο παξέρεηαη 

(δσξεάλ ή κε ζπκβνιηθή ακνηβή) ε βαζηθή ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε, ώζηε λα 

επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν ηδησηηθό πκβνπιεπηηθό Φνξέα. Δπίζεο ζε 

δεκνζηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Δ/Β Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ 

ΚΔΣΑ Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ GR166 γίλεηαη παξειθπζηηθή πξνβνιή ζε ππνηηζέκελε 

«δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ», π.ρ. ε δξάζε 2.11.1 γηα Μ.Μ εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο,  πνπ όκσο αλήθνπλ ζαθώο ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη παξαπιαλεηηθή  εληύπσζε  ζην επηρεηξεκαηηθό θνηλό, γηα δήζελ 

«εγγπεκέλε επηηπρία» ηεο ππνςεθηόηεηαο ηνπο ζην  πξόγξακκα, κέζσ 

«παξάπιεπξσλ επηξξνώλ». 

 

   Σνύην όκσο  απνηειεί θαηάθσξε θαηαζηξαηήγεζε ησλ όξσλ ηνπ αληη-

κνλνπσιηαθνύ Αληαγσληζκνύ θαη ηεο Διεύζεξεο Αγνξάο, αθνύ σο ζπκβνπιεπηηθνί 

http://www.keta-pelop.gr/
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Φνξείο δεκόζηνπ ραξαθηήξα (ΚΔΣΑ – ΑΓΑΠΗΝΩΡ ρξεκαηνδνηνύληαη από ην ΤΠΑΝ, από 

ην Γ΄ΚΠ θαη από ζπκκεηόρνπο θνξείο, βι. www.keta-pelop.gr) δελ επηηξέπεηαη λα 

αζθνύλ «πειαηεηαθή» θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηόηεηα, παξά κόλν «να παπέσοςν 

δωπεάν ή με ελάσιζηο κόζηορ κάποιερ ζςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ ανάλογα με ηο είδορ, 

όπωρ δείγμαηα πποζθοπών, ηιμοκαηάλογοι, μικπά επισειπημαηικά ζσέδια, εξεύπεζη 

πποζωπικού κ.ά.» (βι. ζρεη. www.ripenet.gr/news). 

           Αθνινύζσο κνπ εζηάιεη κηα απαληεηηθή επηζηνιή (ζρεηηθό 9) από ηνλ 

πξόεδξν ηνπ Γ.. Γεκήηξην Παπιή ζηηο 12/07/2005 πνπ δελ απνδερόηαλ ην 

πεξηερόκελν ηεο επηζηνιήο πνπ είρε ζηαιεί από ην γξαθείν κνπ θαη από κέλα 

πξνζσπηθά εκθαλίδνληαο ηα αλαθεξόκελα ζηελ επηζηνιή κνπ σο ππεξβνιηθά θαη 

παξαπιαλεηηθά  ρσξίο λα αλαθέξεη ην παξακηθξό ζηελ απαληεηηθή ηνπ επηζηνιή 

ζρεηηθά κε ηελ εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ ε νπνία αθελόο δηαηείλνληαλ ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ ζπκβνύισλ αιιά πνηέ πξαγκαηηθά δελ ηα 

πινπνίεζαλ κε αληηθεηκεληθά θαη δηαθαλή θξηηήξηα. Δλδερνκέλσο λα ην πινπνίεζαλ 

ζπλεξγαδόκελνη κε ζπκβνύινπο ηεο επηινγήο ηνπο αδηαθνξώληαο ζηελ εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο θαη άιισλ ηνπηθώλ ζπκβνύισλ θαη απηό θαίλεηαη θαη απνδεηθλύεηαη 

από ηηο αιιεπάιιειεο εθδειώζεηο ελδηαθέξνληνο ηνπ γξαθείνπ κνπ ζηηο πξνθεξύμεηο 

πνπ δεκνζηεύνληαλ.                                                      

   Σξαλό παξάδεηγκα ηνπ αλσηέξνπ ηζρπξηζκνύ είλαη ε πξόζθιεζε 

ελδηαθέξνληνο πνπ πξνθεξύρηεθε ζηα κέζα Φεβξνπαξίνπ 2013 κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία 1 Μαξηίνπ 2013 (ζρεηηθό 5 Γ) κε παξόηξπλζε θαη πίεζε δηθή κνπ ε νπνία 

ηειηθά πνηέ δελ ελεξγνπνηήζεθε θαη αθπξώζεθε θαη απηή από ην Γ.. ηνπ Αγαπήλνξα, 

κε ην αηηηνινγηθό ηεο λπλ πξνέδξνπ θπξίαο Γειεγηάλλε ηεθαλίαο ζηελ ηειεπηαία 

ζπλνκηιία πνπ είρακε ην άββαην 13/04/2013 θαη ώξα 14:00 όηη ε εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ 

δελ κπνξεί έηζη μαθληθά λα ζηακαηήζεη ηελ εθπόλεζε επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ γηαηί 

απηό γίλεηαη γηα πνιιά ρξόληα από ζπζηάζεσο ηεο εηαηξίαο, γηαηί πξνβιέπεηαη θαη ζην 

θαηαζηαηηθό ηεο. 

  Γειαδή απνδερόηαλ ηνπο ρεηξηζκνύο θαη ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινύζεζαλ θαη 

νη πξνεγνύκελεο δηνηθήζεηο ηεο εηαηξίαο ΑΓΑΠΗΝΩΡ ρσξίο λα έρνπλ ηνλ παξακηθξό 

ελδνηαζκό εάλ νη ελέξγεηέο ηνπο απηέο είλαη παξάλνκεο, θαηαρξεζηηθέο θαη κε 

πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ ζε έλαλ παξαγσγηθό θιάδν ησλ ζπκβνύισλ 

κειεηεηώλ. Δπίζεο αλαθέξσ όηη ζε επηζηνιή κνπ πνπ είρα ζηείιεη πξνο ηελ επηηξνπή 

επξσπατθώλ θνηλνηήησλ γηα ηε κε ηήξεζε ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ ηνπ 1 Ινπιίνπ 2005 

(ζρεηηθό 10) άθνπζαλ κε ελδηαθέξνλ ηα όζα πεξηέγξαςα γηα ηελ εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ 

θαη κε ζπκβνύιεςαλ όηη αλ πξνηίζεκαη λα θάλσ ηελ θαηαγγειία κπνξώ λα ηελ 

ππνβάιισ ζε ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε ηεο γεληθήο γξακκαηείαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα επηιεθζνύλ νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο 

http://www.keta-pelop.gr/
http://www.ripenet.gr/news
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Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη θαηαγγειίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αληαγσληζκνύ. 

          Δλδεηθηηθά ζα αλαθέξσ (ζρεηηθό 11) ην ζεζκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ 

αληαγσληζκνύ πνπ δηέπεηαη από ην «δίθαην ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ» (λόκνο 

146/1914).  

 Σηελ Ειιάδα ε αληηκεηώπηζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ δηαηππώζεθε πξώηα από ηνλ Νόκν 

146/1914, πνπ απνηεινύζε αθξηβή κεηάθξαζε ηνπ αληίζηνηρνπ γεξκαληθνύ Νόκνπ πεξί αζεκίηνπ 

αληαγσληζκνύ.  

Με ηνλ όξν «αζέκηηνο αληαγωληζκόο» ραξαθηεξίδεηαη ην ζύλνιν ηωλ κεζόδωλ εκπνξηθνύ 

αληαγωληζκνύ πνπ θνιάδνληαη από ηνλ Νόκν, όηαλ ζηε πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο 

θαηαλαιωηηθνύ θνηλνύ ρξεζηκνπνηνύληαη δόιηα κέζα πνπ κπνξνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

λα πξνθαιέζνπλ ζύγρπζε ζην θαηαλαιωηηθό θνηλό ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε, ηα πξνϊόληα 

ή ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ελόο αληαγωληζηή. Ο Νόκνο ζεωξεί, εθ ηωλ 

πξνηέξωλ, ωο πξάμεηο αζέκηηνπ αληαγωληζκνύ ηελ απνκίκεζε ή ηδηνπνίεζε μέλεο 

εκπνξηθήο επωλπκίαο ή δηαθξηηηθνύ γλωξίζκαηνο, ηηο αλαιεζείο δειώζεηο πνπ 

παξαπιαλνύλ ην θνηλό (π.ρ. ρξήζε παξαπιαλεηηθώλ ελδείμεωλ), ηε δπζθήκεζε 

αληαγωληζηώλ, ή πξνϊόληωλ ηνπο, ηηο παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο, ηε παξαβίαζε ηνπ 

εκπνξηθνύ ή βηνκεραληθνύ απνξξήηνπ θ.ά. Οη παξαβάηεο ηωλ δηαηάμεωλ πνπ αθνξνύλ ηνλ 

αζέκηην αληαγωληζκό αληηκεηωπίδνπλ αζηηθέο θαη πνηληθέο θπξώζεηο.  

Σύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Νόκνπ, αζέκηην αληαγσληζκό απνηειεί θάζε πξάμε ή παξάιεηςε 

(ζηηο εκπνξηθέο, βηνκεραληθέο ή γεσξγηθέο ζπλαιιαγέο) πνπ γίλεηαη κε ζθνπό ηνλ αληαγσληζκό 

θαη κε ηξόπν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ρξεζηά ήζε. Τν άξζξν απηό απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ε λνκνζεζία ζε όζνπο έρνπλ ππνζηεί αζέκηην αληαγσληζκό, θαη 

απαγνξεύεη γεληθά όιεο ηηο πξάμεηο πνπ είλαη αληίζεηεο ζηα ρξεζηά ήζε, δειαδή ηηο πξάμεηο πνπ 

γηα ην κέζν ινγηθά ζθεπηόκελν άηνκν είλαη εζηθά θαηαθξηηέεο θαη απνηεινύλ αζέκηηα κέζα 

αληαγσληζκνύ. Όπσο δέρεηαη ηόζν ε ζεσξία θαη ε λνκνινγία, ε πξάμε πνπ ζπληζηά αζέκηην 

αληαγσληζκό, αθελόο πξέπεη λα γίλεηαη πξνο δεκία ηνπ εκπνξηθνύ αληαγσληζηή θαη πξνο 

σθειεία ηνπ δξάζηε θαη αθεηέξνπ, πξέπεη λα γίλεηαη κε ζθνπό ηνλ αληαγσληζκό.   

Σο άρθρο 3 απαγορεύει ηις ανακριβείς δηλώζεις ζηο πλαίζιο ηοσ ανηαγωνιζμού, 

καηαλαμβάνονηας, κσρίως, ηην παραπλανηηική διαθήμιζη. Εδώ εμπίπηοσν ανακριβείς 

γνωζηοποιήζεις και ανακοινώζεις ποσ γίνονηαι δημόζια και απεσθύνονηαι ζηο εσρύ κοινό με 

ζκοπό ηη δημιοσργία ενηύπωζης ιδιαίηερα εσνοϊκής προζθοράς. Ως δηλώζεις εκλαμβάνονηαι και 

οι παραζηάζεις εικόνων και άλλες παρόμοιες μέθοδοι. 
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        ηνλ αλσηέξσ λόκν 146/1914 όζα έρνπλ ππνγξακκηζηεί έρνπλ δηαπξαρζεί 

από ηελ εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ θαη θαηά πξνέθηαζε από ην Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο ην 

νπνίν σο λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ζπκκεηέρεη ζηελ εηαηξία ΑΓΑΠΗΝΩΡ θαηά 

πνζνζηό 90%. Δπίζεο ην ηειεπηαίν απνδεηθηηθό ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζα λα 

αλαθέξσ είλαη όηη ηo Eπηκειεηήξην Αξθαδίαο  είλαη εηαίξνο ηνπ  ΔΦΔΠΑΔ (θνξέαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ) είλαη ΝΠΓΓ , επί ησλ νπνίσλ ν Τπνπξγόο Αλάπηπμεο αζθεί 

θαηαζηαιηηθή δηαρεηξηζηηθή επνπηεία , σο πξνο ηελ λνκηκόηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπο, 

βάζεη ηνπ Ν.3419/2005    & έρεη θαζνξηζζεί ζαλ ζεκείν ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ & 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ (ΦΤΙΚΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ) ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ελίζρπζεο ΜΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο (Μεηαπνίεζε-Σνπξηζκό- 

Δκπόξην-Τπεξεζίεο ) (ζρεηηθό 12).  

  Απηό ζεκαίλεη όηη  παξάλνκα, θαηαρξεζηηθά θαη πξνθιεηηθά, έρνπλ 

κεηαηξέςεη  ην  Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο Ν.Π.Γ.Γ (πνπ ζπλεξγάδεηαη κε θξαηηθνύο 

θνξείο)  κέζσ ηεο εηαηξίαο ΑΓΑΠΗΝΩΡ (Η ΟΠΟΙΑ ΙΓΡΤΘΗΚΔ ΚΑΣΑ ΚΤΡΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΘΔΡΜΟΚΟΙΣΙΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΚΠΟΝΗΗ 40 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ RIPE )  ζε ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ αληαγσληδόκελνη κε αζέκηηα 

κέζα ηνπο Ιδηώηεο  κειεηεηέο αδηαθνξώληαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεσλ ηνπο  εθκεηαιιεπόκελνη ηελ δεζπόδνπζα ζέζε πνπ ηνπο έρεη παξαρσξήζεη ην 

Κξάηνο . Απηή ε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ζεσξώ όηη πξέπεη λα ζηακαηήζεη 

ΑΜΔΑ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο πνιηηείαο δηόηη έρνπλ παξεθθιίλεη  ηνπ ζθνπνύ γηα 

ηνλ νπνίν ηδξύζεθαλ. 

        Από ηα αλαγξαθόκελα θαη επηζπλαπηόκελα ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ 

αλαθέξσ ζηελ παξνύζα επηζηνιή κνπ όζν θαη νη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί έσο 

ηώξα από όιεο ηηο δηνηθήζεηο ηνπ Αγαπήλνξα επηζείνπλ αζηηθέο θαη πνηληθέο  θπξώζεηο , 

αγλνώληαο ηελ επίθιεζή κνπ ζην λα εθαξκνζηεί επηηέινπο  ε λνκηκόηεηα  & επί κία 

δεθαεηία ζπλερίδεηαη ε ίδηα ηαθηηθή ρσξίο λα ππάξρεη θακία πξόζεζε αιιαγήο από ην 

Γ.. ηνπ Αγαπήλνξα . 

             Όια ηα αλσηέξσ έρνπλ πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή δεκία ζηελ επηρείξεζή κνπ  

(θαη ζηνλ θιάδν ησλ κειεηεηώλ ) επί κία δεθαεηία , επίζεο εζηθή βιάβε , πξνζβνιή ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο κνπ θαη επηθπιάζζνκαη παληόο έλλνκνπ δηθαηώκαηόο κνπ.     

                                                              

                                                      Μεηά ηηκήο 
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