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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr  

 

ΑΠΟΦΑΗ 32/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  25η 

 

ΘΕΜΑ7ο: Εξζταςθ καταγγελίασ Διοικθτοφ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (αρικμ. 

πρωτ. 54/2017/11-08-2017) περί  ζδρασ Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

 
τισ 30 Οκτωβρίου 2017, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 13:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 25θ 
υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, 
φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, 
προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ 
Ημεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά Μζλθ, 
χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων     Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία  

     5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  

     6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  

7. Γρίνοσ πυρίδων  

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  

 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Λυμπζρθσ Θεόδωροσ  

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

 

 

 

 

Αν. Μζλοσ 

 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ζδωςε τον λόγο ςτθν αρμόδια Ειςθγιτρια, θ 
οποία ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν με αρικμ. πρωτ. 658/26-10-2017 ειςιγθςι τθσ, 
Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα τεκζντα ςε αυτι, τα μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ 
Αρχισ Λιμζνων προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.  

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ 
υπόκεςθσ,  

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

Δια τθσ Επιςτολισ του Διοικθτοφ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ ΔΑΛ) προσ το 
Σαμείο Αξιοποίθςθσ ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου (εφεξισ ΣΑΙΠΕΔ) και προσ 
τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (εφεξισ ΡΑΛ) με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 465/14.08.2017 και με 
κζμα «Γνωςτοποίθςθ ςτοιχείων» τζκθκαν υπ’όψιν τθσ Αρχισ τα ακόλουκα: 

“Σθν 04.08.2017 καταχωρίςκθκε ςτο Γ.Ε.ΜΗ με κωδικό αρικμό καταχϊρθςθσ 
1132656, θ με αρ.86867/04.08.2017 απόφαςθ κ. Τπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
με τθν οποία εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του άρκρου 9 του Καταςτατικοφ τθσ ΑΕ με 
τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και αρ. 
Γ.Ε.ΜΗ 44259307000 

Σο κείμενο τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ ζχει κατά λζξθ ωσ εξισ: 

«Το ΔΣ ςυνεδριάηει εντόσ των ορίων του Διμου τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ ι 
εναλλακτικά εντόσ τθσ περιφζρειασ του Διμου τθσ ζδρασ του Χρθματιςτθρίου 
Ακθνών. Εναλλακτικά, το ΔΣ δφναται να ςυνεδριάηει ςτθν Ηπειρωτικι Κίνα ι το 
Χόνγκ Κόνγκ.» 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν:  

α) ότι ωσ ζδρα του νομικοφ προςϊπου νοείται θ πραγματικι ζδρα, ιτοι ο τόποσ 
δθλαδι ςτον οποίο αςκείται θ διοίκθςθ του προςϊπου και όχι ο τυχόν διάφοροσ 
τόποσ που κατονομάηεται απλϊσ ωσ ζδρα ςτο καταςτατικό του. Επομζνωσ, διοίκθςθ 
εταιρικϊν υποκζςεων από τθν Ηπειρωτικι Κίνα ι το Χόνγκ Κόνγκ, δφναται υπό 
προχποκζςεισ να οδθγιςει ςε μεταβολι τθσ πραγματικισ ζδρασ τθσ ΟΛΠ ΑΕ και  

β) Σο περιεχόμενο τθσ αντίςτοιχθσ ΑΜ 

γνωςτοποιοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ “. 

Κατά τθν  24θ υνεδρίαςθ του Δ τθσ ΡΑΛ ςτισ 21-09-2017 πραγματοποιικθκε 
ενθμζρωςθ των μελϊν, για το παρόν κζμα και ειςιχκθ κζμα ςυηιτθςθσ υπ. αρ. 3ii. 
Ομόφωνα, τα παρόντα τακτικά μζλθ αποφάςιςαν για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ 
επιςτολισ του διοικθτι τθσ ΔΑΛ. 
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Νομικό Πλαίςιο 

Α. φμφωνα με το ιςχφον καταςτατικό που ρυκμίηει τθν λειτουργία του Οργανιςμοφ 
Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ (εφεξισ ΟΛΠ ΑΕ), αναφζρεται ρθτά ςτο άρκρο 2 - Ζδρα ότι: 

«1. Η Εταιρία ζχει τθσ ζδρα τθσ ςτο Διμο Πειραιϊσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. 

2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρφει υποκαταςτιματα, πρακτορεία και γραφεία εντόσ και 
εκτόσ Ελλάδοσ με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. Η απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου υποχρεοφται να ςυνοψίηει τουσ όρουσ ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ των ανωτζρω». 

Β. Περαιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 9 – υνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
ορίηεται ότι: 

«1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυνεδριάηει εντόσ των ορίων του Διμου τθσ ζδρασ τθσ 
εταιρείασ ι εναλλακτικά εντόσ τθσ περιφζρειασ του Διμου τθσ ζδρασ του 
Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Εναλλακτικά, το Δ δφναται να ςυνεδριάηει ςτθν 
Ηπειρωτικι Κίνα ι το Χονγκ Κονγκ. 

2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει και με τθλεδιάςκεψθ. Σο 
Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να ορίηει με ειδικι απόφαςι του εφλογεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ για τθ διεξαγωγι των τθλεδιαςκζψεων». 

Γ. Επιπροςκζτωσ και ςφμφωνα με το άρκρο 14, αναφζρεται ότι: 

«Για όςα κζματα δεν ρυκμίηονται ρθτά από το παρόν Καταςτατικό, ιςχφουν οι 
κανόνεσ που εφαρμόηονται ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ, των οποίων οι μετοχζσ είναι 
ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο Ακθνϊν». 

Δ. φμφωνα με τα άρκρα 20 παρ. 2, 3, 3α, 21 παρ. 5 και 25 του Ν. 2190/1920 
(Θεςμικόσ Νόμοσ περί Ανωνφμων Εταιρειϊν), όπωσ ςιμερα ιςχφει, ορίηεται ότι: 

«Άρκρον 20.   "φγκλθςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου". 

2. Κατ` εξαίρεςθ, επιτρζπεται να ορίηεται ςτο καταςτατικό και άλλοσ τόποσ, ςτθν 
θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, ςτον οποίο μπορεί να ςυνεδριάηει ζγκυρα το διοικθτικό 
ςυμβοφλιο. 

3. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο εγκφρωσ ςυνεδριάηει εκτόσ τθσ ζδρασ του ςε άλλο τόπο 
είτε ςτθν θμεδαπι, είτε ςτθν αλλοδαπι, εφόςον ςτθν ςυνεδρίαςθ αυτι παρίςτανται 
ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ του και κανζνα δεν αντιλζγει ςτθν 
πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςτθ λιψθ αποφάςεων. 

3α. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει με τθλεδιάςκεψθ, εφόςον αυτό 
προβλζπεται από το καταςτατικό ι ςυμφωνοφν όλα τα μζλθ του. τθν περίπτωςθ 
αυτι θ πρόςκλθςθ προσ τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου περιλαμβάνει τισ 
αναγκαίεσ πλθροφορίεσ για τθ ςυμμετοχι αυτϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ. Με απόφαςθ του 
Τπουργοφ Ανάπτυξθσ μπορεί να ορίηονται ελάχιςτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
αςφάλειασ για τθν εγκυρότθτα τθσ ςυνεδρίαςθσ. 

Άρκρον 21. "Λιψθ αποφάςεων από το διοικθτικό ςυμβοφλιο". 
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 5. Η κατάρτιςθ και υπογραφι πρακτικοφ από όλα τα μζλθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου ι τουσ αντιπροςϊπουσ τουσ ιςοδυναμεί με απόφαςθ του διοικθτικοφ 
ςυμβουλίου, ακόμθ και αν δεν ζχει προθγθκεί ςυνεδρίαςθ. 

Άρκρον 25 – “Σόποσ όπου ςυνζρχεται θ γενικι ςυνζλευςθ” 

Η γενικι ςυνζλευςθ ςυνζρχεται υποχρεωτικά ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ ι ςτθν 
περιφζρεια άλλου διμου εντόσ του νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου όμορου τθσ 
ζδρασ, τουλάχιςτον μία φορά κάκε εταιρικι χριςθ, το αργότερο ζωσ τθ δεκάτθ (10θ) 
θμερολογιακι θμζρα του ζνατου μινα μετά τθ λιξθ τθσ εταιρικισ χριςθσ. 

Επί εταιρειϊν των οποίων οι μετοχζσ είναι  ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο, που 
Εδρεφει ςτθν Ελλάδα, θ γενικι ςυνζλευςθ μπορεί να ςυνζρχεται και ςτθν 
περιφζρεια του διμου, όπου βρίςκεται θ ζδρα του χρθματιςτθρίου. Επί εταιρειϊν 
των οποίων οι μετοχζσ δεν είναι ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο ι δεν ζχουν 
αποτελζςει αντικείμενο δθμόςιασ προςφοράσ, είτε ςτο πλαίςιο κάλυψθσ μετοχικοφ 
κεφαλαίου είτε ςτο πλαίςιο διάκεςθσ υφιςτάμενων μετοχϊν, το καταςτατικό μπορεί 
να επιτρζπει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ να ςυνζρχεται και ςε άλλο τόπο κείμενο ςτθν 
Ελλάδα ι τθν αλλοδαπι. Σοφτο είναι επιτρεπτό και χωρίσ ςχετικι πρόβλεψθ του 
καταςτατικοφ, όταν ςτθ ςυνζλευςθ παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται μζτοχοι που 
εκπροςωποφν το ςφνολο του μετοχικοφ κεφαλαίου με δικαίωμα ψιφου και δεν 
αντιλζγει κανείσ ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και τθ λιψθ αποφάςεων». 

Ε. φμφωνα με το προοίμιο 13 και το άρκρο 3 παρ. 1 του  Κανονιςμοφ (ΕΚ) 
1346/2000 του υμβουλίου, τθσ 29θσ Μαΐου 2000, περί των διαδικαςιϊν 
αφερεγγυότθτασ προβλζπεται ότι: 

«Προοίμιο (13)  

Σο "κζντρο των κφριων ςυμφερόντων" κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτον τόπο όπου ο 
οφειλζτθσ αςκεί ςυνικωσ τθ διοίκθςθ των ςυμφερόντων του και, ςυνεπϊσ, είναι 
τόποσ αναγνωρίςιμοσ από τουσ τρίτουσ. 

Άρκρο 3 παρ. 1  

Αρμόδια για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αφερεγγυότθτασ είναι τα δικαςτιρια του 
κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο βρίςκεται το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων του 
οφειλζτθ. Για τισ εταιρείεσ και τα νομικά πρόςωπα τεκμαίρεται, μζχρισ αποδείξεωσ 
του εναντίου, ότι κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων είναι ο τόποσ τθσ καταςτατικισ 
ζδρασ». 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

το Ελλθνικό Δίκαιο γίνεται διάκριςθ μεταξφ τθσ καταςτατικισ ζδρασ τθσ εταιρείασ 
(δθλαδι του τόπου όπου κατά το καταςτατικό εδρεφει θ εταιρεία και λειτουργοφν 
τα βαςικά όργανά τθσ, Δ και Γ) και τθσ πραγματικισ ζδρασ τθσ εταιρείασ, (ιτοι του 
τόπου όπου ςτθν πραγματικότθτα λαμβάνονται οι βαςικζσ και κφριεσ αποφάςεισ για 
τθν διαχείριςθ των υποκζςεϊν τθσ και τθν εν γζνει λειτουργία τθσ). Η διάκριςθ αυτι 
είναι ουςιϊδθσ, διότι κατ’ αρχάσ (με εξαίρεςθ όπου ρθτά ο νόμοσ προβλζπει το 
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αντίκετο) μία εταιρεία αντιμετωπίηεται ωσ εδρεφουςα ςτον τόπο τθσ πραγματικισ 
τθσ ζδρασ, αν δε (ωσ γεγονόσ) θ πραγματικι ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται ςτθν 
Ελλάδα, τότε ενεργοποιείται θ διάταξθ του καταςτατικοφ με τθν οποία 
προςδιορίηεται ειδικότερα ο τόποσ αυτόσ.  

Η ζδρα τθσ εταιρείασ αποτελεί ουςιϊδεσ ςυνδετικό ςτοιχείο για τθν εκνικότθτα τθσ 
εταιρείασ, για τισ ςχζςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ, για τισ ςχζςεισ με τουσ τρίτουσ, για 
τον προςδιοριςμό των Δικαςτθρίων τθσ χϊρασ όπου κατ’ αρχάσ ενάγεται θ εταιρεία, 
για τθν πτϊχευςθ τθσ εταιρείασ, για τισ διοικθτικζσ αρχζσ υπό τθν εποπτεία των 
οποίων τελεί θ εταιρεία και για αρκετά ακόμθ ηθτιματα.  

Εξ’ άλλου, ςφμφωνα με το άρκρο 20 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, οι 
ςυνεδρίεσ του Δ ανϊνυμθσ εταιρείασ λαμβάνουν χϊρα κατά κανόνα ςτθν κατά το 
καταςτατικό ζδρα τθσ εταιρείασ. Ο νομοκζτθσ όμωσ κζςπιςε τθ δυνατότθτα 
πρόβλεψθσ από το καταςτατικό, ότι το Δ μπορεί, κατ’ εξαίρεςθ, να ςυνεδριάηει και 
ςε άλλο τόπο ςτθν θμεδαπι ι ςτθν αλλοδαπι. Ο ςκοπόσ τθσ παροχισ τθσ ευχζρειασ 
αυτισ εξυπθρετεί τθν ανάγκθ ευελιξίασ ςτθ λειτουργία του Δ, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ 
που θ εταιρεία ζχει εγκαταςτάςεισ, υποκαταςτιματα ι κυγατρικζσ και ςε άλλα μζρθ 
εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ ι θ μθτρικι τθσ εταιρεία εδρεφει ςτθν αλλοδαπι, χωρίσ βζβαια 
να αναιρείται ο κανόνασ ότι οι ςυνεδριάςεισ κα πρζπει κατά τεκμιριο να 
λαμβάνουν χϊρα ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ (Λιβαδά υπ’ αρκρ. 20 Ν. 2190/1920, Σο 
Δίκαιο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ, Επιμζλεια Ευάγγελοσ Περάκθσ, Γ’ ζκδοςθ / Νομικι 
Βιβλιοκικθ). Σθν ανάγκθ αυτι εξυπθρετεί και θ, από τθν ίδια διάταξθ, κεςπιηόμενθ 
δυνατότθτα ςυνεδρίαςθσ μζςω τθλεδιάςκεψθσ. Σοφτο, ςε ςυνδυαςμό με το ότι ζχει 
κακιερωκεί (βλ. αρκρ. 21 παρ. 5 Ν 2190/1920) θ διά περιφοράσ υπογραφι 
πρακτικοφ των μελϊν του Δ, το οποίο ιςοδυναμεί προσ απόφαςθ, θ φυςικι 
παρουςία των μελϊν του Δ ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ δεν αποτελεί πλζον 
απαραίτθτο όρο εγκυρότθτασ των αποφάςεϊν του.  

Σα ανωτζρω δθμιουργοφν ηθτιματα για τον προςδιοριςμό τθσ πραγματικισ ζδρασ 
τθσ εταιρείασ, διότι ο τόποσ λιψθσ των αποφάςεων κακίςταται ζννοια ρευςτι. 

τακερι παράμετροσ που ζχει κρίςιμθ ςθμαςία για το όλο ηιτθμα αποτελεί το 
κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων τθσ εταιρείασ, όπου δθλαδι κυρίωσ θ εταιρεία 
είναι αναγνωρίςιμθ ςτισ ςυναλλαγζσ ωσ αυκφπαρκτθ οντότθτα. φμφωνα με τον 
κανονιςμό 1346/2000 του υμβουλίου ΕΕ (προοίμιο ςθμείο 13) το κζντρο των 
κυρίων ςυμφερόντων κα πρζπει να αντιςτοιχεί ςτον τόπο όπου αςκείται ςυνικωσ θ 
διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ. Περαιτζρω ο ίδιοσ κανονιςμόσ (άρκρο 3 παρ. 1) ειςάγει 
μαχθτό τεκμιριο ςφμφωνα με το οποίο το κζντρο των κυρίων ςυμφερόντων είναι ο 
τόποσ τθσ καταςτατικισ ζδρασ.  

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ υπεροχισ του ευρωπαϊκοφ (πλζον 
ενωςιακοφ) δικαίου, το ευρωπαϊκό δίκαιο υπεριςχφει των εκνικϊν δικαίων των 
κρατϊν-μελϊν. Η αρχι τθσ υπεροχισ ιςχφει για όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ πράξεισ οι 
οποίεσ διακζτουν δεςμευτικι ιςχφ.  

Η αρχι τθσ υπεροχισ εγγυάται τθν υπεροχι του ευρωπαϊκοφ δικαίου επί των 
εκνικϊν δικαίων και αποτελεί κεμελιϊδθ αρχι του ευρωπαϊκοφ δικαίου. Η εν λόγω 
αρχι κακιερϊκθκε από το Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (εφεξισ ΔΕΕ). Σο ΔΕΕ 
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κακιζρωςε τθν αρχι τθσ υπεροχισ με τθν απόφαςθ C-6/64, Costa κατά Enel τθσ 
15θσ Ιουλίου 1964. τθν εν λόγω απόφαςθ, το Δικαςτιριο αναφζρει ότι δίκαιο που 
απορρζει από τα ευρωπαϊκά κεςμικά όργανα ενςωματϊνεται ςτα νομικά 
ςυςτιματα των κρατϊν μελϊν, τα οποία υποχρεοφνται να το ςζβονται. Επομζνωσ, 
το ευρωπαϊκό δίκαιο υπερζχει των εκνικϊν δικαίων. Σο εκνικό δίκαιο δεν 
ακυρϊνεται οφτε καταργείται, αλλά αναςτζλλεται θ υποχρεωτικι ιςχφσ του. 

Περαιτζρω, θ υπεροχι του ευρωπαϊκοφ δικαίου επί των εκνικϊν δικαιωμάτων 
είναι απόλυτθ. Ζτςι, ιςχφει για όλεσ οι ευρωπαϊκζσ πράξεισ που ζχουν υποχρεωτικι 
ιςχφ, ανεξαρτιτωσ εάν απορρζουν από το πρωτογενζσ ι το παράγωγο δίκαιο. 

Εν προκειμζνω, θ ΟΛΠ ΑΕ ζχει τθριςει όλεσ τισ διατυπϊςεισ ςυςτάςεωσ τθσ ωσ 
Ανϊνυμθ Εταιρεία κατά το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Επιπλζον, ο τόποσ των κυρίων ςυμφερόντων τθσ ΟΛΠ ΑΕ είναι χωρίσ αμφιβολία ο 
Πειραιάσ, ο οποίοσ αποτελεί και τθν κατά το καταςτατικό ζδρα τθσ εταιρείασ. 
Επομζνωσ, ανεξάρτθτα από το εάν και πόςεσ φορζσ ςυνεδριάηει το Δ τθσ εταιρείασ 
ςτον Πειραιά, τθν θπειρωτικι Κίνα ι το Χονγκ Κονγκ, θ ζδρα τθσ εταιρείασ 
(καταςτατικι και πραγματικι) πρζπει να κεωρθκεί ότι βρίςκεται ςτον Πειραιά, 
εκτόσ αν αποδειχκεί ότι οι πιο ςπουδαίεσ αποφάςεισ για τθ λειτουργία τθσ 
εταιρείασ και τθν διαχείριςθ/εκμετάλλευςθ του Λιμζνοσ Πειραιϊσ λαμβάνονται 
ςτθν θπειρωτικι Κίνα ι το Χονγκ Κονγκ.  Μόνο το γεγονόσ ότι θ ΟΛΠ ΑΕ ελζγχεται 
από εταιρεία με ζδρα ςτθν Κίνα και με Κινζηουσ, κατά πλειοψθφία, μζλθ Δ και 
μετόχουσ, δεν επθρεάηει το ηιτθμα τθσ πραγματικισ ζδρασ τθσ εταιρείασ (ΟΛΠ ΑΕ) 
αλλά απαιτείται επιπλζον και λιψθ ςτθν Κίνα των πιο ςθμαντικϊν αποφάςεων που 
αφοροφν τθν ΟΛΠ ΑΕ και το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο θ εταιρεία διαχειρίηεται.  

Σζλοσ, θ τελευταία τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τθσ ΟΛΠ ΑΕ πραγματοποιικθκε ςτισ 
28 Ιουνίου 2017 ςτον Πειραιά. 

Εν πάςει περιπτϊςει, το εν λόγω κζμα αποτελεί ηιτθμα εξζταςθσ των πραγματικϊν 
περιςτατικϊν αναφορικά με α) τον τόπο που αποτελεί το κζντρο των κυρίων 
ςυμφερόντων τθσ ΟΛΠ ΑΕ και β) του τόπου που λαμβάνονται οι πιο ςπουδαίεσ 
αποφάςεισ για τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ. 
 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ςε Ολομζλεια και ςε φανερι ψθφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

φμφωνα με τα ανωτζρω εκτεκζντα, μόνον εκ του γεγονότοσ ότι το Δ τθσ ΟΛΠ ΑΕ 
δφναται να ςυνεδριάηει ςτθν θπειρωτικι Κίνα ι το Χονγκ Κονγκ ι μζλοσ του Δ 
ευριςκόμενο ςτθν θπειρωτικι Κίνα ι το Χονγκ Κονγκ να ςυμμετζχει ςε ςυνεδρίαςθ 
του οργάνου αυτοφ μζςω τθλεδιάςκεψθσ, δεν αρκεί για να κεωρθκεί θ ΟΛΠ ΑΕ ωσ 
ζχουςα πραγματικι ζδρα ςτθν Κίνα ι ςτο Χονγκ Κονγκ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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