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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αˈ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ. 
 

ΘΕΜΑ: Παραπομπή διερεύνησης φακέλου υπόθεσης στη Ρ.Α.Λ., κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του 
Κανονισμού Ακροάσεων Ρ.Α.Λ., για τη διερεύνηση της οποίας πραγματοποιήθηκε, 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 53/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., η από 19.10.2020 ακρόαση 
ενώπιον των μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ. 

Ο Πρόεδρος της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (EEEE L57/1). 

2. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 
45), όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 
184), άρθρο 76 παρ. 3 περ. θ. 

4. Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94), άρθρα 112, 113, 
113Α, 114 και 132, όπως ίσχυε προ της δημοσίευσης του Ν.4770/2021 (ΦΕΚ Α' 16/29.01.2021). 

5. Το N.4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 
ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή.» (ΦΕΚ Α' 15/29.01.2021), άρθρα 48, 49, 50, 51 και 
52, που τροποποίησε τα άρθρα 112, 113, 114 και 132 και κατάργησε το άρθρο 113Α του 
Ν.4389/2016. 

6. Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α' 28), όπως ισχύει. 
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7. Την υπ’ αριθ. Υ.Α. 3000.0/51279/2019 «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 
“για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων 
για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων”» (ΦΕΚ Β' 2896), Άρθρο 2, 3 και 4 όπως 
ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθ. 329/2017 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Κανονισμός Ακροάσεων 
Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017), 
άρθρα 3, 5 και 7, και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 8, όπως ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθ. 330/2017 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Κανονισμός διερεύνησης 
καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.» Άρθρο 10 (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017). 

10. Την Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ. 
1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) 
τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

11. Την Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ. 1000.0/62063/2018 
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

12. Την Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ. 1000.0/24042/2020 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

13. Την υπ’ αριθ. 153/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Επικοινωνία περί 
εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.» (ΑΔΑ: ΨΡΕΣ46Μ445-
Ο0615). 

14. Την υπ’ αριθ. 167/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Έκδοση Δεσμευτικής 
οδηγίας κατ΄ άρθρον 112 παρ. 1 του Ν.4389/2016.» (ΑΔΑ: ΨΗ3Ω46Μ445-6ΤΤ). 

15. Την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: «Συγκρότηση 
Διαρκών Επιτροπών» (ΑΔΑ: ΩΥΕΖ46Μ445-ΤΝΡ). 

16.Την υπ’ αριθ. 53/2020 Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Πράξη Διεξαγωγής 
Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017)», με την οποία ορίστηκε 
η 28η Σεπτεμβρίου 2020 ως ημέρα ακρόασης, από την Α' Διαρκή Επιτροπή Ακροάσεων. Με την 
ανωτέρω απόφαση ελήφθη υπ’ όψιν το κατωτέρω ιστορικό, συνταχθέν κατόπιν αναζητήσεως 
των διαθεσίμων, σχετικών με το θέμα οκτώ (8) εγγράφων από το αρχείο της Αρχής, ήτοι: α. 
Στις 24/09/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1090/24.09.19) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 
9022/24.09.2019 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνική Προστασίας 
Περιβάλλοντος Α.Ε.» (εφεξής: E.P.E. S.A.), με θέμα: «Διερεύνηση εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 (άρθρο 16). Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων.». Με 
τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα προβάλλεται ότι: «[…], παρά την ρητή 
διάταξη (άρθρο 4, παρ. 6 του Κανονισμού), δεν έχουν δημοσιευθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος παροχής των εν θέματι λιμενικών υπηρεσιών, 
στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους. Ευάριθμοι φορείς διαχείρισης Λιμένα συνεχίζουν 



Σελίδα 3 από 7 

μη προβλεπόμενες παρατάσεις αποκλειστικότητας, […], ενώ δεν διαθέτουν προϋφιστάμενη 

νόμιμη σύμβαση σε ισχύ (πριν την 15η Φεβρουαρίου 2017) κι ενώ έχει εξαντληθεί κάθε 
δυνατότητα προβλεπόμενης παράτασης. […].». Εν κατακλείδι, με την εν λόγω επιστολή της η 
εταιρεία αιτήθηκε από την Ρ.Α.Λ. αφενός την διερεύνηση της συμμόρφωσης και εφαρμογής 
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 από τις Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. της Χώρας, 
σχετικά με τις λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων, και αφετέρου την 
επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, δυνάμει των διατάξεων 
της Υ.Α. 3000.0/51279/2019 (ΦΕΚ Βˈ 2896). β. Στις 23/10/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
1239/23.10.19) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 9027/23.10.2019 επιστολή της ιδίας 
εταιρείας, σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής της (με αριθ. πρωτ. 9022/24.09.2019), με την 
οποία προέβη στην παροχή συμπληρωματικών στοιχείων / διευκρινήσεων. Πιο 
συγκεκριμένα, η αιτούσα εταιρεία, διευκρίνισε ότι: «[…], οι Φορείς Διαχείρισης Λιμένα για 
τους οποίους θεωρούμε ότι ενδεχόμενα δεν προκύπτει συμμόρφωση με την ρητή διάταξη 
του άρθρου 4, παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, […], είναι οι εξής: […], Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ, 
[…].» και εν συνεχεία, παραθέτοντας τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 4 της Υ.Α. 
3000.0/51279/2019, εζήτησε την κατά λόγο αρμοδιότητας Αρχής διερεύνηση τυχόν 
εφαρμογής των ανωτέρω. γ. Στις 01/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 553/01.04.20) απεστάλη 
επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.), στο 
πλαίσιο ερεύνης της Αρχής αναφορικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9022/24.09.2019 και 
9027/23.10.2019 επιστολές της E.P.E. S.A., μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: 
α) τις προαναφερθείσες επιστολές της εταιρείας και β) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 
40/15.01.2020 επιστολή, με την οποία ενημερώθηκαν και οι Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. της 
χώρας αναφορικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 3000.0/51279/2019 Αποφάσεως ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ Βˈ 
2896). Με την ως άνω επιστολή της η Ρ.Α.Λ. εζήτησε από την Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.: α) τυχόν 
αποφάσεις εισαγωγής ή μη ελαχίστων απαιτήσεων ή περιορισμού του αριθμού των παρόχων, 
για την παροχή των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, β) την 
υφιστάμενη σύμβαση ή συμβάσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με ρητή αναφορά του 
νομικού πλαισίου υπογραφής των, γ) τις απόψεις επί των ζητημάτων που θίγονται με τις 
ανωτέρω επιστολές της εταιρείας, ιδίως ως προς την φερόμενη παράβαση κατ’ Άρθρον 4 παρ. 
3 και παρ. 12 της προαναφερθείσας Υ.Α. (υπ’ αριθ. 3000.0/51279/2019) και δ) όποιο πρόσθετο 
στοιχείο συναφές με την εν λόγω υπόθεση. δ. Στις 22/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 681/22.04.20) 
εστάλη στη Ρ.Α.Λ. το από 22.04.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης 
Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(εφεξής: ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.), δια του οποίου προωθήθηκε στην Αρχή το από 14.04.2020 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της E.P.E. S.A. προς τη ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ., με θέμα «Ενημερωτικό 
υπόμνημα σχετικά με Κανονισμό ΕΕ 352/2017 και απόβλητα πλοίων». Με το προαναφερθέν 
μήνυμα εστάλη στη ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2019/14.04.2020 επιστολή της E.P.E. S.A., με 
θέμα «Λιμενικές ευκολίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων», μετά των 
συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: α) Συγκεντρωτικός πίνακας διαγωνισμών στερεών 
αποβλήτων πλοίων, που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία εικοσαετία στις Οργανισμός 
Λιμένος Α.Ε. της χώρας, β) Χωροταξική αποτύπωση, σε χάρτες, της υφιστάμενης κατάστασης 
της σχετικής αγοράς, στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων, στις Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. 
της χώρας, με αναφορά στους υφιστάμενους αναδόχους, γ) Αποτύπωση Ευρωπαϊκής αγοράς, 
αριθμός παρόχων στερεών αποβλήτων σε λιμένες της Ένωσης και δ) η παρουσίαση της 

εταιρείας στο 1
ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών 

παράκτιων και υπεράκτιων έργων», σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, με θέμα: 
«Κανονισμός 352/2017 λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 
και καταλοίπων φορτίου», που πραγματοποιήθηκε στις 08 – 11.05.2019 στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου. ε. Στις 24/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 695/24.04.20) εστάλη, μεταξύ άλλων 
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αποδεκτών, και στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2021/24.04.2020 επιστολή της E.P.E. S.A., με θέμα: 
«Λιμενικές ευκολίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων και Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017», μετά των 

συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: α) η παρουσίαση της εταιρείας στο 1
ο Διεθνές 

Επιστημονικό Συνέδριο «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών παράκτιων και υπεράκτιων 
έργων», σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, με θέμα: «Κανονισμός 352/2017 λιμενικές 
υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου», που 
πραγματοποιήθηκε στις 08 – 11.05.2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου και β) Πίνακες 
δραστηριοποιούμενων παρόχων σε Ευρωπαϊκούς λιμένες. στ. Στις 04/06/2020 (με αρ. πρωτ. 
ΡΑΛ 1011/05.06.20) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ. διά της υπ’ αρ. πρωτ. 828/04.06.2020 επιστολής 
της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., και σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 553/01.04.2020 επιστολής, οι από 
πλευράς Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απόψεις, μετά συνημμένων εγγράφων. ζ. Στις 10/06/2020 (με αρ. πρωτ. 
ΡΑΛ 1050/10.06.20) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την E.P.E. S.A., στο πλαίσιο ερεύνης 
την οποία διενεργεί η Αρχή, με αντικείμενο την παροχή απόψεων της εταιρείας αναφορικά 
με τους ισχυρισμούς της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., τους οποίους προέβαλε με την υποβληθείσα στην Αρχή 
υπ’ αριθ. πρωτ. 828/1.4.2020/04/06/2020 επιστολή της μετά των συνημμένων σε αυτήν 
εγγράφων, καθώς και όποιο πρόσθετο στοιχείο συναφές με την εν λόγω υπόθεση. η. Στις 
22/06/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1159/23.06.20) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., δια του από 
22.06.2020 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΡΑΛ 1050/10.06.2020 επιστολής, οι από πλευράς της E.P.E. S.A. απόψεις με την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 2033/22.06.2020 επιστολή της και στοιχεία ήτοι: α) το υπ’ αρ. πρωτ. 2018/10.04.2020 
αίτημα της εταιρείας για τη χορήγηση δικαιώματος δραστηριοποίησης για τις υπηρεσίες 
παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου της Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε., β) την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1050/10.06.2020 επιστολή της Αρχής προς την εταιρεία, γ) την 
υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 553/01.04.2020 επιστολή της Αρχής προς την Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., δ) την υπ’ αρ. 
πρωτ. 828/04.06.2020 επιστολή της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προς την Αρχή, ε) την υπ’ αρ. πρωτ. 
9024/8.10.2019 επιστολή της εταιρείας προς την Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ε) την υπ’ αρ. πρωτ. 
9017/05.09.2019 επιστολή της εταιρείας, στ) την υπ’ αρ. πρωτ. 9007/11.06.2019 επιστολή 
της εταιρείας, ζ) την υπ’ αρ. πρωτ. 8061/29.11.2018 επιστολή της εταιρείας, η) την υπ’ αρ. 
πρωτ. 8053/31.10.2018 επιστολή της εταιρείας, θ) την υπ’ αρ. πρωτ. 8021/16.05.2018 
επιστολή της εταιρείας, ι) την υπ’ αρ. πρωτ. 6000/530/2018 Απόφαση Διοικητή Δημόσιας 
Αρχής Λιμένων με θέμα «Ανάρτηση εγγράφου ΕΑΑΔΗΣΥ» (αναρτηθείσα στον διαδικτυακό 
κόμβο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΨΙΘΑ4653ΠΩ-3ΡΠ), ια) την από 19.1.2005 Σύμβαση εκτέλεσης 
εργασιών περισυλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων και 
πλωτών ναυπηγημάτων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας και 

αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Τροποποίηση της από 1
ης Απριλίου 

2003 σχετικής σύμβασης), ιβ) την από 01.04.2003 Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών 
περισυλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων και πλωτών 
ναυπηγημάτων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του 
Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.. 

17. Την υπ’ αριθμόν 861/04.09.2020 έκθεση επιδόσεως, της δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου 
Κέρκυρας Γεωργίας Δήμου, της υπ’ αριθ. 53/2020 Αποφάσεως του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., μετά 
των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, προς την Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Α.Ε. 

18. Την υπ’ αριθμόν 1070Γ'/01.09.2020 έκθεση επιδόσεως, της δικαστικής Επιμελήτριας Εφετείου 
Αθηνών Μαρίας Στάμου, της υπ’ αριθ. 53/2020 Αποφάσεως του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., μετά των 
συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, προς την Τεχνική Εταιρεία Περιβάλλοντος Α.Ε. 
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19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1757/23-09-2020 Απόφαση του Προέδρου Α' Διαρκούς Επιτροπής 
Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ., με θέμα "Εξέταση αιτήματος, της εταιρείας με την επωνυμία 
«Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Α.Ε.», με θέμα την αναβολή της από 28.09.2020 
προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 53/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία 
θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Αˈ 
Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.”  με την οποία χορηγήθηκε επιπλέον χρονικό 
διάστημα είκοσι μίας [21] ημερών από την αρχικώς προγραμματισθείσα ημερομηνία 
ακροάσεως, ορίζοντας δε την 19η Οκτωβρίου 2020, ίδια ώρα και τόπο, ως τη νεότερη 
ημερομηνία αυτής. 

20. Την από 19ης Οκτωβρίου 2020 ακρόαση (αριθ. Πρακτικού Ακρόασης 3/2020), διενεργηθείσα 
κατ’ άρθρον 9 του Κανονισμού Ακροάσεων, των κληθέντων προσώπων του άρθρου 5 του 
οικείου Κανονισμού και των παρεμβαινουσών στη διαδικασία εταιρειών του άρθρου 7, 
αντίστοιχα, ενώπιον των Μελών της Αˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων προσώπων και 
επιχειρήσεων της Ρ.Α.Λ. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» του Κανονισμού Ακροάσεων προβλέπεται 
ότι, «Η Ρ.Α.Λ. διενεργεί ακροάσεις, μετά από αναφορά άλλης δημόσιας αρχής ή τρίτων ή 
αυτεπαγγέλτως, για τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων που ρυθμίζουν τα ζητήματα παροχής 
υπηρεσιών στο λιμενικό τομέα και ανήκουν στις αρμοδιότητες της σύμφωνα με το ν.4389/2016.». 

Επειδή, σύμφωνα με την 53/2020 Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., το θεματικό αντικείμενο της 
εν λόγω ακροάσεως είναι η διερεύνηση των υποβληθεισών ενώπιον της Αρχής καταγγελιών, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στο εκεί τεθέν ιστορικό, σχετικών με τις περιπτώσεις παραβάσεων των 
άρθρων 4, 5 και 6 του Κανονισμού (EE) 352/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης 02.2017 (L57/1), «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων», και του 
άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 3000.0/51279/2019 (ΦΕΚ Β' 2896), «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ 
άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Φεβρουαρίου 2017 “για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων”», προκειμένου να 
διαπιστωθεί η παράβαση ή μη του προαναφερθέντος ενωσιακού και εθνικού δικαίου. 

Επειδή, δυνάμει των άρθρων 48 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του 
ν.4389/2016» και 49 «Διερεύνηση καταγγελιών Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν.4389/2016» 
του Ν.4770/2021, επήλθε ουσιώδης αλλαγή (ή μεταβολή ή τροποποίηση ή κατάργηση) των 
προβλέψεων των άρθρων 112, 113, 113Α και 114 του Ν.4389/2016, οι οποίες σχετίζονται και με τις 
ήδη ασκηθείσες από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αρμοδιότητες που αφορούν στη διεκπεραίωση 
των σχετικών με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 καταγγελιών, καθιστώντας την Αρχή 
πλέον αναρμόδια για την περαιτέρω εξέτασή τους, εν προκειμένω. 

Επειδή, πέραν των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 48 και 49 του Ν.4770/2021, 
επιπροσθέτως, με το άρθρο 50 «Καταργούμενες διατάξεις» του προαναφερθέντος νόμου, 
καταργήθηκε και η κατ’ άρθρον 113Α του Ν.4389/2016 αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία αφορά 
στην επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, 
καθιστώντας την πλέον αναρμόδια και ως προς αυτό. 

Επειδή, δυνάμει του άρθρου 49 του Ν.4770/2021, τροποποιήθηκε το άρθρο 114 του Ν.4389/2016, 
με αποτέλεσμα η Αρχή να αποστερείται τη δυνατότητα διερεύνησης καταγγελιών ελαχίστων 
απαιτήσεων και περιορισμού παρόχων, κατ’ άρ. 114 παρ. 1 εδ. β του Ν.4389/2016, επομένως 
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παρέλκει η έκδοση πορίσματος εν όψει της επιγενόμενης αναρμοδιότητας του αποφασίζοντος 
οργάνου επί του αντικειμένου της διερεύνησης.  

Επειδή, συνακόλουθα των ανωτέρω συνάγεται ότι, και η συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 
175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. Επιτροπή, πλέον, στερείται τη δυνατότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης 
της ασκήσεως της απορρέουσας από την προαναφερθείσα Απόφαση αρμοδιότητά της, κατά το 
μέρος εκείνο που σχετίζεται με την διερεύνηση των παραβάσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, 
και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να προβεί στην περαιτέρω εξέταση του θεματικού αντικειμένου της 
53/2020 Απόφασης Προέδρου Ρ.Α.Λ. και, ακολούθως δε, στην έκδοση του σχετικού κατ’ άρθρον 
13 του Κανονισμού Ακροάσεων Πορίσματός της, εν όψει και της επιγενόμενης – καθ’ ύλην και κατά 
χρόνο – αναρμοδιότητας του αποφασίζοντος οργάνου. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 52 «Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Ρ.Α.Λ.» του Ν.4770/2021 
προβλέπεται ότι, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εκκρεμείς υποθέσεις της Ρ.Α.Λ. που δεν 
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 112, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

Επειδή η ισχύς των ανωτέρω προβλέψεων του Ν.4770/2021 ήρξαν σε χρόνο κατά τον οποίο η εν 
λόγω υπόθεση ευρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης, μετά της κύριας διαδικασίας του άρθρου 9 και 
προ αυτής του άρθρου 13 του Κανονισμού Ακροάσεων. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων προβλέπεται ότι, «Σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας η συγκροτηθείσα Επιτροπή ακρόασης δύναται να 
παραπέμψει τη διερεύνηση του υπό κρίση ζητήματος στη Ρ.Α.Λ., οπότε επαναλαμβάνεται η σχετική 
διαδικασία.». 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 υπό τον τίτλο «Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - ΄Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς 
υπογραφή» προβλέπεται ότι: «Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων καθορίζεται από τις 
σχετικές διατάξεις». 

Επειδή, σύμφωνα με τα κατά παγίως νομολογηθέντα, το όργανο προς το οποίο γίνεται η 
μεταβίβαση αρμοδιότητας, δυνάμει νόμου, καθίσταται πλέον αποκλειστικά αρμόδιο για την 
άσκησή της, ενώ, το δε όργανο του οποίου αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα δεν δύναται να την ασκήσει, 
σε συγκεκριμένη περίπτωση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Την παραπομπή της διερεύνησης του υπό κρίση ζητήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κατ’ άρθρον 3 παρ. 3 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και 
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προκειμένου όπως αποφανθεί επί της 
διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης προς το αρμόδιο όργανο του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι 
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις περαιτέρω ενέργειές του, σύμφωνα 
με το άρθρο 52 του Ν.4770/2021. 

Β) Αντίγραφο της παρούσας, όπως ανακοινωθεί νομίμως στα ανωτέρω καλούμενα πρόσωπα. 

Πειραιάς, 23/02/2021 



Σελίδα 7 από 7 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Δημήτριος Ι. Μπίτας 
Πίνακας Αποδεκτών: 

Α. Πίνακας καλουμένων: 
1. Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. 

(Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, 49100, Κέρκυρα, Email: 
info@olke.gr) 

2. Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.  
(Δερβενακίων αριθ. 24, Τ.Κ.: 18545, Πειραιάς, Email: epe@epe.gr) 

Β. Πίνακας Εσωτερικής Διανομής: 
1. Διοικητικό Συμβούλιο Ρ.Α.Λ. 
2. Γραμματεία Ρ.Α.Λ. 
3. Μέλη της Επιτροπής 
 

mailto:epe@epe.gr

		2021-02-23T13:43:57+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




