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ΑΠΟΦΑΘ 63/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΘ 37θ
ΘΕΜΑ 4ο: Καταγγελία του ωματείου «Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτών – Εφοπλιςτικών
Ρυμουλκών και Ναυαγοςωςτικών Πλοίων ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ», τθσ Κοινοπραξίασ
«Κοινοπραξία Ζνωςθ Ρυμουλκών Ναυαγοςωςτικών ΛΤΜΠΟΤΑΚΘ», τθσ
Κοινοπραξίασ «ΣΑΤΡΟ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΘ Ρυμουλκά-Ναυαγοςωςτικά» και τθσ εταιρίασ
«ΜΘΛΟ Ι Ναυτικι Εταιρεία» ΚΑΣΑ τθσ εταιρίασ «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»
υντομογραφία: ωματείο Άγιοσ Νικόλαοσ και λοιποί κατά ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Τθν 3θ Ιουλίου 2018, θμζρα Τρίτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 37θ Συνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ .Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Αντιπροζδρου Ακαναςίου
Τορουνίδθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Θμεριςιασ
Διάταξθσ.
ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΘ:
1. Αγγελόπουλοσ Ραναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ
4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
5. Γεωργίου Βαςίλειοσ
6. Γρίνοσ Σπυρίδων
7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ

Ρρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΘ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.Σ. Τςιουπλι Σοφία
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Στθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Ρρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Υπόκεςθ αφορά ςτθν εξζταςθ
του υπ αρικ. πρωτ. .Α.Λ. 301/29.06.18 Ρορίςματοσ τθσ 3θσ Συνεδρίαςθσ τθσ τριμελοφσ Α’
Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: .Α.Λ.), διεξαχκείςα τθν 18θ
Ιουνίου 2018, προσ εξζταςθ τθσ καταγγελίασ του Σωματείου «Ρανελλινια Ζνωςθ Ρλοιοκτθτϊν –
Εφοπλιςτικϊν υμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν Ρλοίων ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»’, τθσ Κοινοπραξίασ
«Κοινοπραξία Ζνωςθ υμουλκϊν Ναυαγοςωςτικϊν ΛΥΜΡΟΥΣΑΚΘΣ», τθσ Κοινοπραξίασ «ΣΤΑΥΟΣ
ΚΑΑΡΙΡΕΘΣ υμουλκά-Ναυαγοςωςτικά» και τθσ εταιρίασ «ΜΘΛΟΣ Ι Ναυτικι Εταιρεία»
(εφεξισ: Αιτοφντεσ) κατά τθσ εταιρίασ «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΡΕΤΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (εφεξισ: ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε.) και τθν
λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ από τθ .Α.Λ.
Δίδει το λόγο ςτον Ρρόεδρο τθσ τριμελοφσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων και αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Ρ. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά το με αρικ. πρωτ.
.Α.Λ. 301/29.06.18 Ρόριςμα. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτό, τα Μζλθ
τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν το Ρόριςμα τθσ 3θσ Συνεδρίαςθσ τθσ τριμελοφσ
Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ και τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ,

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ
ΙΣΟΡΙΚΟ
1) Στισ 27/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 292/27.02.18) υπεβλικθ ςτθ .Α.Λ. καταγγελία,·1) του
Σωματείου με τθ επωνυμία «ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΣΘ ΡΛΟΙΟΚΤΘΤΩΝ - ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ
ΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΡΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 2) τθσ Κοινοπραξίασ με τθν
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΘ ΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΡΟΥΣΑΚΘΣ», 3) τθσ
Κοινοπραξίασ με τθν επωνυμία «ΣΤΑΥΟΣ ΚΑΑΡΙΡΕΘΣ ΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ», 4)
τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΜΘΛΟΣ 1 ΝΑΥΤΙΚΘ ETAIPEIA», κατά τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ
με τθν επωνυμία «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΡΕΤΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για του αναφερκζντεσ εντόσ αυτισ λόγουσ.
2) Στισ 27/04/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 211/27.04.18) εςτάλθ από τθ .Α.Λ. προσ τθν κακ’ ισ
εταιρία (ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε.), μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, θ από 27.02.2018 προαναφερκείςα
καταγγελία.
3) Στισ 07/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 511/07.05.18) εςτάλθ προσ .Α.Λ. αίτθμα ακρόαςθσ,·1)
του Σωματείου με τθ επωνυμία «ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΣΘ ΡΛΟΙΟΚΤΘΤΩΝ - ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ
ΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΡΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 2) τθσ Κοινοπραξίασ με τθν
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΘ ΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΡΟΥΣΑΚΘΣ», 3) τθσ
Κοινοπραξίασ με τθν επωνυμία «ΣΤΑΥΟΣ ΚΑΑΡΙΡΕΘΣ ΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ», 4)
τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΜΘΛΟΣ 1 ΝΑΥΤΙΚΘ ETAIPEIA», κατά τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ
με τθν επωνυμία «ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΡΕΤΕΛΑΙΑ Α.Ε.», προκειμζνου να διεξαχκεί ακρόαςθ,
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ακροάςεων Ρροςϊπων και Επιχειριςεων τθσ .Α.Λ.
4) Στισ 08/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 231/08.05.18) εςτάλθ από τθ .Α.Λ. προσ τον κ. ΥΝΑΝΡ,
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, θ από 27.02.2018 προαναφερκείςα καταγγελία.
5) Στισ 23/05/2018 εξεδόκθ θ υπ’ αρικ. 19/2018 Απόφαςθ Ρροζδρου .Α.Λ. με κζμα «Κλιςθ
προσ Ακρόαςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ακροάςεων Ρροςϊπων και Επιχειριςεων τθσ
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.Α.Λ.» με τθν οποία καλεί α) τουσ αιτοφντεσ, β) τθν κακ’ ισ εταιρία και γ) τθν Διοίκθςθ
(ΥΝΑΝΡ) να παρευρεκοφν ενϊπιον τθσ τριμελοφσ Α’ Επιτροπισ.
6) Στισ 24/05/2018 με τισ (αρ. πρωτ. ΑΛ 250/24.05.18, 251/24.05.18 και 255/24.05.2018)
διαβιβάςεισ εςτάλθ θ υπ’ αρικ. 19/2018 Απόφαςθ Ρροζδρου .Α.Λ., κλιςθσ προσ Ακρόαςθ, θ
οποία πρϊτθ κοινοποιικθκε ςτθν αντίκλθτο των αιτοφντων δικθγόρο κα. Ρλάκα Βαςιλικι, θ
δεφτερθ κοινοποιικθκε ςτον κ. Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και θ τελευταία
ςτθν κακ’ ισ εταιρία.
7) Στισ 29/05/2018 εςτάλθ, εκ νζου, από τθ .Α.Λ. προσ τθν ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε., μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, θ από 27.02.2018 προαναφερκείςα καταγγελία.
8) Στισ 29/05/2018 θ κακ’ ισ εταιρεία κλικθκε ςτθν Επιτροπι Ακρόαςθσ με τθν κοινοποίθςθ ςε
αυτι τθσ από 23.05.2018 υπ’ αρικ. 19/2018 Απόφαςθ του Ρροζδρου με κζμα Κλιςθ προσ
Ακρόαςθ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ακροάςεων Ρροςϊπων και Επιχειριςεων, θ οποία τθσ
επιδόκθκε με τθν υπ’ αρικ. 7183 Β’/29.05.2018 Ζκκεςθ Επίδοςθσ του Δικαςτικοφ Επιμελθτι
ςτο πρωτοδικείο Ρειραιϊσ Βαςιλείου Κουτςογιάννθ.
9) Στισ 08/06/2018 εςτάλθ προσ τθ .Α.Λ., α) διλωςθ εξζταςθσ μαρτφρων (με αρ. πρωτ. ΑΛ
615/08.06.18), β) υπόμνθμα (με αρ. πρωτ. ΑΛ 610/08.06.18), από τθν ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε.. Στο
Κεφάλαιο III του υπομνιματόσ τθσ, θ κακ’ ισ εταιρία, αιτείται για τθν αναβολι τθσ από
11.06.2018 προγραμματιςκείςασ (με τθν υπ’ αρ. 19/2018 Απόφαςθ Ρροζδρου .Α.Λ.)
ακροάςεωσ, ενϊπιον τθσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ τθσ .Α.Λ., για τουσ εκεί αναφερκζντεσ
λόγουσ.
10) Στισ 11/06/2018 πραγματοποιικθκε θ 2θ Συνεδρίαςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Ακροάςεων,
προκείμενου να εξετάςει και να αποφανκεί επί του προαναφερκζντοσ περί αναβολισ
αιτιματοσ τθσ κακ’ ισ εταιρίασ. Θ Επιτροπι αποφάςιςε με τθν υπ’ αρικμ. 2/11.06.2018
απόφαςι τθσ (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΛ 274/11.06.2018): α) τθν αποδοχι του εν λόγω αιτιματοσ, β)
τον οριςμό τθσ 18θσ Ιουνίου 2018 (τθν ίδια ϊρα και τόπο) για τθν διενζργεια Ακρόαςθσ των
μερϊν και γ) τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ προσ τθ Διοίκθςθ, ιτοι: κ. Υπουργό
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ. Με τθν από 14.06.2018 και υπ’ αρικ. Ρρωτ.
287/14.06.2018 κοινοποιικθκε ςτον κ. Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ θ
αναβολι ακρόαςθσ για τθν 18θ Ιουνίου 2018.
11) Στισ 12/06/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 617/12.06.18) εςτάλθ ςτθ .Α.Λ. ζγγραφο του Αρχθγείου
Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, ςε απάντθςθ των αποςταλκζντων από τθ
.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΑΛ 231/08.05.18 και ΑΛ 251/24.05.18) προσ ΥΝΑΝΡ εγγράφων, ςφμφωνα
με το οποίο, το ΥΝΑΝΡ εκκζτει τισ επί των διαλαμβανομζνων ςτθν εν λόγω καταγγελία
απόψεισ του.
12) Στισ 12/06/2018 με το (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΛ 275/12.06.18) διαβιβαςκζν ζγγραφο, θ Αρχι
εηιτθςε τθν παροχι ςτοιχείων από τθν ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε.
13) Στισ 14/06/2018 με τα (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΛ 282/14.06.18, ΑΛ 283/14.06.18, ΑΛ
284/14.06.18, ΑΛ 285/14.06.18 και ΑΛ 286/14.06.18) διαβιβαςκζντα ζγγραφα, θ Αρχι
εηιτθςε τθν παροχι ςτοιχείων από· α) το Σωματείο «Ρανελλινια Ζνωςθ Ρλοιοκτθτϊν –
Εφοπλιςτϊν υμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν Ρλοίων Άγιοσ Νικόλαοσ», β) τθν Ζνωςθ
Ρλοιοκτθτϊν υμουλκϊν & Ναυαγοςωςτικϊν Ρλοίων, γ) τθ Ναυτικι Εταιρεία Μιλοσ Ι, δ) τθν
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Κοινοπραξία Σταφροσ Καραπιπζρθσ υμουλκά - Ναυαγοςωςτικά και ε) τθν Κοινοπραξία
Ζνωςθ υμουλκϊν Ναυαγοςωςτικϊν Λυμπουςάκθσ.
14) Στισ 18/06/2018 πραγματοποιικθκε θ προαναφερκείςα ενϊπιον τθσ Επιτροπισ ακρόαςθ.
15) Στισ 18/06/2018 με το (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΛ 631/19.06.18) διαβιβαςκζν ζγγραφο και το
αρικμ. πρωτοκ. 629/19.06.2018) διαβιβαςκζν ζγγραφο, θ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε. υπζβαλε
ςυνδυαςμό με τα από 08.06.18 υποβλθκζντα ςτοιχεία (βλ. υπόμνθμα (με αρ. πρωτ.
610/08.06.18) και τα ςυνοδευτικά ςε αυτό ςχετικά ςτοιχεία)] τα (με αρ. πρωτ.
275/12.06.18) αιτοφμενα ςχετικά ςτοιχεία.

(υπ’
[ςε
ΑΛ
ΑΛ

13) Στισ 22/06/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 652/22.06.18 και ΑΛ 650/22.06.18) υπεβλικθςαν ςτθ
.Α.Λ. τα, κατ’ Άρκρον 12 παρ. 1 του Κανονιςμοφ, ςυμπλθρωματικά επί των
διαλαμβανομζνων ςτθν Ακρόαςθ υπομνιματα· α) των Αιτοφντων, και β) τθσ κακ’ ισ εταιρίασ,
με τα ςυνοδευτικά ςε αυτό ςχετικά νομιμοποιθτικά ςτοιχεία των πλθρεξουςίων δικθγόρων.
14) Στισ 22/06/2018 με το (υπ’ αρ. πρωτ. ΑΛ 659/25.06.18) διαβιβαςκζν ζγγραφο, θ Ζνωςθ
Ρλοιοκτθτϊν υμουλκϊν & Ναυαγοςωςτικϊν Ρλοίων υπζβαλε τα (με αρ. πρωτ. ΑΛ
283/14.06.18) αιτοφμενα ςτοιχεία.
15) Στισ 26/06/2018 (με αρ. πρωτ. ΑΛ 665/26.06.18 και ΑΛ 666/26.06.18) υπεβλικθςαν ςτθ
.Α.Λ. οι, κατ’ Άρκρον 12 παρ. 3 του Κανονιςμοφ, προςκικεσ επί των αρχικϊν ι/και
ςυμπλθρωματικϊν υπομνθμάτων· α) των Αιτοφντων, με τo ςυνοδευτικό ςε αυτό ςτοιχείο, και
β) τθσ κακ’ ισ εταιρίασ.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ
11θσ Δεκεμβρίου 2013 «περί των προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του
διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE».
2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 352/2017 ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τθσ
15θσ Φεβρουαρίου 2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν
υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων».
3) Το Ν.146/1914 (ΦΕΚ Α' 21/27.01.1914) «περί Ακζμιτου Ανταγωνιςμοφ».
4) Το Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α’93) «Προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ».
5) Το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ
ιςχφει.
6) Τθσ υπ’ αρικμ. 329/2017 απόφαςθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (ΦΕΚ Β 1923) «Κανονιςμόσ
Ακροάςεων Ρροςϊπων και Επιχειριςεων τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων», όπωσ ιςχφει.
7) Του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261) «Κϊδικα Δθμόςιου Ναυτικοφ Δικαίου».
8) Τθσ με αρικμό ΥΑ 3131.1/01/1993 (ΦΕΚ Β 336 και Διορκ. Σφαλμ. ΦΕΚ Β'431/1993) απόφαςθσ
του Υπουργοφ Ναυτιλίασ, με τίτλο «Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνων υπ' αρικ. 1 Ρερί
4
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υμουλκικϊν εργαςιϊν», όπωσ τοφτθ ζχει τροποποιθκεί με τισ υπ' αρικ. 3131.1/01/99 (ΦΕΚ Β
12) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ «Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα αρικ. 18», και τθν υπ’
αρικμόν 2122/05/06 απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ (ΦΕΚ Β 916/2006), με
τίτλο Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνων με αρικμό 43.
9) Το Γενικό Κανονιςμό Λιμζνων 18 (ΦΕΚ Β 12/1999), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τον υπ' αρικ. 25
όμοιο (ΦΕΚ 8219/2001).
10) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
11) Το ΡΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ
υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
12) Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).

Νθςιωτικισ

Ρολιτικισ

υπ’

αρικ.

13) Τθν υπ’ αρικ. 418/2013 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ.
14) Το ν.δ. 1211/1972 (ΦΕΚ Α 130) περί κφρωςθσ των από 22.07.1972 ςυμβάςεων μεταξφ
Δθμοςίου και ΡΕΤΟΛΑ –ΕΛΛΑΣ και Στρατι Ανδρεάδθ, όπωσ αυτι ανακεωρικθκε με τθν από
10.04.1979 ςφμβαςθ(ΦΕΚ Α 75).
15) Τον Ν.3253/1955 (ΦΕΚ Α 141) κυρωτικοφ νόμου Συμβάςεωσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και
ςυμπραττουςϊν εταιρειϊν Hydrocarbon Research Inc., Hydrocarbon –Mineralol, Friedrich
Krupp Mashinen Und Stahlban Rheinhausen και Stahlunion Export.
16) Του ν.δ. 3834/1958 (ΦΕΚ Α 130) περί κυρϊςεωσ Συμβάςεωσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και
τθσ εταιρείασ Μεταφορϊν, Εμπορίασ και Διυλίςεωσ Ρετρελαίων Ε.Ρ.Ε. και των εκ τρίτου
ςυμβαλλομζνων εταιρειϊν α) SOCONY MOBIL OIL COMPANY INC, β) HYDROCARBON
RESEARCH INC. «για τθν εκμίςκωςιν προσ εκμετάλλευςιν και λειτουργίαν του Κρατικοφ
Διυλιςτθρίου Πετρελαίου με τθν άςκθςθν Κρατικοφ Ελζγχου δια τθν πιςτιν εκτζλεςιν τθσ εν
λόγω υμβάςεωσ ωσ και κυρϊςεωσ τθσ από 22 Μαϊου 1958 υμφωνίασ μετά του
παραρτιματοσ αυτισ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των ωσ άνω εταιρειϊν».
17) Του ν.δ. 549/1970 (ΦΕΚ Α 122) «Περί κυρϊςεωσ τθσ από 13 Απριλίου 1970 υμβάςεωσ
μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και .. Νιάρχου δια τθν πραγματοποίθςιν βιομθχανικϊν
επενδφςεων».
18) Του π.δ. 45/1983 (ΦΕΚ Α 24) με τίτλο υμοφλκθςθ πλοίων.
19) Τθν από 30.03.2017 υπ’ αρικμόν 2261./1280/2017 (ΦΕΚ Β 1199) απόφαςθ του Κεντρικοφ
Λιμενάρχθ Ελευςίνασ, θ οποία ρυκμίηει τθν διενζργεια πετρελεφςεων κακϊσ και παραλαβι
πετρελαιοειδϊν καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ Κ.Λ. Ελευςίνασ.
20) Τθν από 10.10.2017 υπ’ αρικμόν 2261.6/4723/2017 (ΦΕΚ Β 3829) απόφαςθ του Κεντρικοφ
Λιμενάρχθ Ελευςίνασ, θ οποία τροποποιεί τθν ανωτζρω υπ’ αρικμόν 2261./1280/2017
απόφαςθ αναφορικά με τθ διενζργεια πετρελεφςεων κακϊσ και παραλαβι πετρελαιοειδϊν
καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ Κ.Λ. Ελευςίνασ.
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21) Το Άρκρο 2 του ν.δ. 377/1974 (ΦΕΚ Α 99) Ρερί τθσ λιμενικισ περιοχισ του Λιμενικοφ Ταμείου
Ελευςίνασ.
22) Τθν από 19.10.2001 υπ’ αρικμόν 3413.13/02/2001 (ΦΕΚ Β 1447) απόφαςθ του Υπουργοφ
Εμπορικισ Ναυτιλίασ, με αντικείμενο τον προςδιοριςμό τθσ Ηϊνθσ του Οργανιςμοφ Λιμζνα
Ελευςίνασ Α.Ε.
23) Τθν από 26.04.2011 υπ’ αρικμόν 8322/7.3.2011 (ΦΕΚ ΑΑΡ 111) απόφαςθ του Υπουργοφ
Θαλαςςίων Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ, με αντικείμενο τθν τροποποίθςθ των ορίων
Ηϊνθσ Λιμζνα του Οργανιςμοφ Λιμζνα Ελευςίνασ Α.Ε. και των εξομοιοφμενων με αυτιν
χϊρων.
ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
Α. Πραγματικά περιςτατικά
Με τθν ανωτζρω καταγγελία προβάλλεται ότι θ κακ’ ισ εταιρεία ζχει το δικαίωμα να κζτει
προχποκζςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ρυμοφλκθςθσ ςε δεξαμενόπλοια, τα οποία πρόκειται
να φορτοεκφορτϊςουν ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ τισ οποίεσ θ ίδια διαχειρίηεται. Το δικαίωμά
τθσ αυτό, τελεί υπό τον όρο ότι δεν αντιτίκεται ςε διατάξεισ αναγκαςτικοφ δικαίου, και
ςυγκεκριμζνα του Δικαίου του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ. Ρεραιτζρω, υποςτθρίηεται ότι με τθν
κζςθ ςε ιςχφ των ςυγκεκριμζνων προδιαγραφϊν, παραβιάηονται οι αρχζσ του ελευκζρου
ανταγωνιςμοφ, και ςυγκεκριμζνα του Άρκρου 2 του Ν.3959/2011, ωσ καταχρθςτικι
εκμετάλλευςθ δεςπόηουςασ κζςθσ ςτθν αγορά, διότι θ κακ’ ισ αποτελεί το 65% τθσ ρυμοφλκθςθσ
ςτθν αγορά Ρειραιά και Ελευςίνασ και ειςάγει πρακτικι θ οποία αποκλίνει τθσ ομαλοφσ
λειτουργίασ του ανταγωνιςμοφ. Υποςτθρίηεται επίςθσ ότι θ κακ’ ισ παρζβθν τισ διατάξεισ του
Ν.146/14, περί ακζμιτου ανταγωνιςμοφ. Τζλοσ, ηθτείται θ διαμεςολάβθςθ τθσ .Α.Λ. για τθν
επίλυςθ των αναφερομζνων ςτο ιςτορικό αυτισ διαφορϊν μεταξφ των αιτοφντων και τθσ κακϋισ,
«…με τθν ζκδοςθ δεςμευτικισ απόφαςθσ… …με τθν οποία να αναγνωρίηεται το μθ νόμιμο των ςτο
ιςτορικό προδιαγραφϊν και κα διατάςςεται θ κακ’ ισ να αποδζχεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
τόςον ρυμουλκά θλικίασ άνω των 20 ετϊν όςο και μονζλικα υπό τθν αυτονόθτθ προχπόκεςθ ότι
κα είναι εφοδιαςμζνα με άδεια τθσ λιμενικισ αρχισ και κα είναι αξιόπλοα ι/και με τθ λιψθ
οποιουδιποτε άλλου μζτρου ικελε κρίνει θ Αρχι πρόςφορο».
Θ κακ’ ισ εταιρεία δραςτθριοποιείται ςτθν διφλιςθ, παραγωγι και εμπορία πετρελαιοειδϊν και
καυςίμων, διακζτοντασ τρεισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ διφλιςθσ πετρελαιοειδϊν ςτον
Αςπρόπυργο, τθν Ελευςίνα και τθ Θεςςαλονίκθ, και λειτουργεί διεπόμενθ από το ιδιωτικό δίκαιο.
Θ κακ’ ισ με το υπ’ αρικ. 13046/16.06.2017ζγγραφό τθσ το οποίο απζςτειλε προσ τον Υπουργείο
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και ςτο Αρχθγείο του Λιμενικοφ Σϊματοσ και κοινοποιικθκε
μεταξφ άλλων ςτισ αιτοφςεσ εταιρείεσ, ζκεςε «προδιαγραφζσ Ρυμουλκϊν Πρόςδεςθσ - Απόδεςθσ
- Επιφυλακισ ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ-ΒΕΕ», όπου με αναλυτικά ςτοιχεία παρουςίαηε και πρότεινε τισ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τϊν εγκαταςτάςεων (ανά προβλιτα) για τα ρυμουλκά, τόςο με πίνακεσ,
όςο και με παρατθριςεισ και επιπρόςκετεσ απαιτιςεισ για τθν θλικία των ρυμουλκϊν και τθν
πυροςβεςτικι ικανότθτα αυτϊν.
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ και εφαρμογισ των προδιαγραφϊν αυτϊν ορίςτθκε θ 01.08.2017. Μετά
τθ λιψθ του ωσ άνω εγγράφου, το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, διά του
Υπουργοφ του, εξζδωςε το υπ’ αρικ. πρωτ. 1000.0/55381/2017 από 26.07.2017 ζγγραφο, ςτο
6

ΑΔΑ: ΩΗ9Β46Μ445-Μ25

οποίο εμπεριζχονται οι αντιρριςεισ των πλοιοκτθτϊν ρυμουλκϊν ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ
προδιαγραφζσ των ρυμουλκϊν και τον λίγο χρόνο για τθν εκτζλεςθ των απαιτοφμενϊν αλλαγϊν
ςτα ρυμουλκά, ϊςτε να μποροφν να αποκτιςουν τισ προδιαγραφζσ για τθν εργαςία τουσ ςτισ
εγκαταςτάςεισ τθσ κακ’ ισ. Ρροτάκθκε λοιπόν από τον υπουργό να εξεταςκεί θ δυνατότθτα
μετάκεςθσ των νζων προδιαγραφϊν για τα ρυμουλκά από 30.06.2018 και θ θλικία αυτϊν από 20
ςε 25 ζτθ και να προςαρμοςτεί το κζμα για τθν πυροςβεςτικι ικανότθτα αυτϊν από 01.01.2018.
Θ κακ’ ισ, απαντϊντασ ςτο παραπάνω ζγγραφο του Υπουργοφ, με από 28.07.2017 ζγγραφο,
ενθμζρωςε ότι οι νζεσ προδιαγραφζσ για τα ρυμουλκά τίκενται ςε ιςχφ από 30.06.2018 και όςον
αφορά τθν πυροςβεςτικι ικανότθτα των ρυμουλκϊν τίκενται ςε ιςχφ από 01.01.2018.
Β. Αρμοδιότθτα τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων
Σφμφωνα με το Άρκρο 114 του Ν.4389/2016 περί Διερεφνθςθσ καταγγελιϊν ενϊπιον τθσ .Α.Λ.,
παρ. 1 ορίηεται ότι «Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να καταγγζλλει ενϊπιον τθσ
Ρ.Α.Λ. παραβάςεισ για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ. …. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα ςτοιχεία και οι
ιςχυριςμοί που τίκενται υπόψθ τθσ από τον καταγγζλλοντα ςυνιςτοφν ενδείξεισ παράβαςθσ. Αν
από τθν αξιολόγθςθ αυτι δεν προκφπτουν ενδείξεισ παράβαςθσ των εν λόγω άρκρων, θ
καταγγελία λογίηεται ωσ προφανϊσ αβάςιμθ και τίκεται ςτο αρχείο…».
Σφμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 περί υκμιςτικϊν αρμοδιοτιτων τθσ .Α.Λ., παρ.1
εδ. β’ και δ’ ορίηεται ότι «Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για:
α) …
β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και
ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ
κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,
γ) …
δ) τθ διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, τθ
διαχείριςθ παραπόνων, και τθ λιψθ δεςμευτικϊν αποφάςεων επί αυτϊν ςε εφλογο χρονικό
διάςτθμα, ςε κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, ….».
Ωσ εκ τοφτου, θ εν λόγω υπόκεςθ αρμοδίωσ φζρεται ενϊπιον τθσ .Α.Λ. προσ αξιολόγθςθ και
κρίςθ, κακότι αφορά ςε καταγγελία περί τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων λιμζνα ςτο πλαίςιο τθσ
ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, τθσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων ςχετικά
με τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, τθν επίλυςθ διαφοράσ μεταξφ χρθςτϊν και φορζα διαχείριςθσ
λιμζνα και τθ διαχείριςθ παραπόνων (καταγγελιϊν).
Γ. Ερμθνεία νομικοφ και νομολογικοφ πλαιςίου
Ι.

Κώδικασ Δθμόςιου Ναυτικοφ Δικαίου [ν.δ 187/1973 (ΦΕΚ Α 261)+

Σφμφωνα με το Άρκρο 188 του Κϊδικα Δθμόςιου Ναυτικοφ Δικαίου (εφεξισ: ΚΔΝΔ): «1. Η κατ'
επάγγελμα ρυμοφλκθςισ διενεργείται υπό ειδικϊν πλοίων, κεκτθμζνων άδειαν τθσ αρμοδίασ
Λιμενικισ Αρχισ, εκδιδομζνθν μετά ςφμφωνον γνϊμθν τθσ Επικεωριςεωσ Εμπορικϊν Πλοίων. 2.
Οι όροι τθσ ζκδοςθσ τθσ ωσ άνω αδείασ, ο κανονιςμόσ ρυμοφλκθςθσ, οι περιπτϊςεισ
υποχρεωτικισ ρυμοφλκθςθσ, τα δικαιϊματα ρυμοφλκθςθσ εντόσ λιμζνων και όρμων ωσ και πάςα
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άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηονται δια Κανονιςμοφ Λιμζνοσ εκδιδομζνου υπό τθσ
Λιμενικισ Αρχισ κατά τθ διαδικαςία του Άρκρου 156…».
Σφμφωνα με το Άρκρο 156 του Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, το οποίο φζρει τον τίτλο
«Εκδοςθ αςτυνομικϊν διατάξεων», προβλζπεται ότι: «Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων
διοικθτικισ αςτυνομίασ των Λιμενικϊν Αρχϊν εκδίδονται αςτυνομικζσ διατάξεισ, με τον τφπο
Γενικϊν Κανονιςμϊν Λιμζνων και Ειδικϊν Κανονιςμϊν Λιμζνα, ωσ εξισ: α) οι Γενικοί Κανονιςμοί
Λιμζνων ρυκμίηουν κοινά κζματα για όλεσ τισ Λιμενικζσ Αρχζσ και ιςχφουν ςτισ περιοχζσ
δικαιοδοςίασ όλων των Λιμενικϊν Αρχϊν τθσ χϊρασ. Οι ανωτζρω Κανονιςμοί φζρουν μοναδικό
αρικμό ζκδοςθσ, που δεν μεταβάλλεται ςε μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτϊν, εκδίδονται από
τον Αρχθγό Λιμενικοφ ϊματοσ-Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ, κυρϊνονται από τον Τπουργό Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Γενικοί
Κανονιςμοί Λιμζνων που ζχουν ιδθ εκδοκεί κωδικοποιοφνται, με απόφαςθ του Τπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, φζροντασ ωσ αρικμό ζκδοςθσ τον αρχικό αρικμό του
ςχετικοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων, β) οι Ειδικοί Κανονιςμοί Λιμζνα ρυκμίηουν επιμζρουσ
κζματα των Λιμενικϊν Αρχϊν τα οποία δεν ρυκμίηονται ολικά ι μερικά από τουσ Γενικοφσ
Κανονιςμοφσ Λιμζνων και ιςχφουν μόνο ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ Λιμενικισ Αρχισ ςτθν
οποία αναφζρονται. Οι ανωτζρω Κανονιςμοί φζρουν μοναδικό αρικμό ζκδοςθσ που δεν
μεταβάλλεται ςε μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτϊν, εκδίδονται από τθν, κατά περίπτωςθ,
αρμόδια Λιμενικι Αρχι, φςτερα από γνϊμθ του οικείου Περιφερειάρχθ, κυρϊνονται από τον
Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ. Ειδικοί Κανονιςμοί Λιμζνα που ζχουν ιδθ εκδοκεί κωδικοποιοφνται, με απόφαςθ
του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, φζροντασ ωσ αρικμό ζκδοςθσ τον αρχικό
αρικμό του ςχετικοφ Ειδικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα.».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ και ςφμφωνα με το Άρκρο 156 του ΚΔΝΔ εκδόκθκε ο
υπ’ αρικ. 01 Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνοσ «Περί ρυμουλκικϊν εργαςιϊν λιμζνων και ρυμουλκϊν
λιμζνοσ»1 (εφεξισ: ΓΚΛ 1).
ΙΙ. Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνα 1 *ΤΑ 3131.1/01/1993 (ΦΕΚ Β 336 και Διορκ. φαλμ. ΦΕΚ
Β'431/1993)+
Σφμφωνα με το Άρκρο 1 του ΓΚΛ 1: «Ο παρϊν "Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνα" ιςχφει για τα λιμάνια,
τουσ όρμουσ και τθ καλάςςια ζκταςθ τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ κάκε Λιμενικισ Αρχισ τθσ χϊρασ,
όπωσ αυτι κακορίηεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ».
Σφμφωνα δε με το Άρκρο 2 παρ. 1 «Ρυμουλκό λιμζνοσ είναι κάκε ρυμουλκό το οποίο εφοδιάηεται
με άδεια τθσ Λιμενικισ Αρχισ για τθ διενζργεια ρυμουλκικϊν εργαςιϊν ςτθν περιοχι
δικαιοδοςίασ τθσ». Η τζταρτθ παράγραφοσ του Άρκρου ορίηει ότι: «άδεια ρυμουλκοφ λιμζνοσ
είναι θ χορθγοφμενθ από τθν Λιμενικι Αρχι άδεια ςε ρυμουλκό που πλθροί όλεσ τισ
προχποκζςεισ που απαιτοφνται από τον παρόντα κανονιςμό».
Σφμφωνα με το Άρκρο 4 παρ.3 «Ρυμουλκά που απαςχολοφνται ςε ρυμουλκικζσ εργαςίεσ λιμζνοσ
αλλά ανικουν ι εξυπθρετοφν αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ εγκαταςτάςεων ιδιωτικϊν επιχειριςεων
(διυλιςτθρίων κλπ) δεν υποχρεοφνται να εφοδιαςκοφν με άδεια ρυμουλκοφ λιμζνοσ.»
Ρεραιτζρω ςφμφωνα με το Άρκρο 6 παρ. 6 «Με ειδικό Κανονιςμό Λιμζνα, είναι δυνατόν κάκε
Λιμενικι Αρχι να ρυκμίηει το κζμα τθσ ρυμοφλκθςθσ πλοίων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ κάκε λιμζνα, τθν χωροταξικι του διαμόρφωςθ, τα βυκίςματα, τισ επικρατοφςεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ, τθν πυκνότθτα τθσ καλάςςιασ κυκλοφορίασ, το μικοσ των πλοίων, τισ ελκτικζσ
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ικανότθτεσ των πλοίων κλπ». Μζχρι ςιμερα ςτθν υπό κρίςθ περίπτωςθ θ αρμόδια Λιμενικι Αρχι
Ελευςίνασ δεν ζχει αςκιςει τθν ςχετικι αρμοδιότθτά τθσ αναφορικά για τθν ρυμοφλκθςθ εντόσ
των ορίων αρμοδιότθτάσ τθσ.
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι για τθν απαςχόλθςθ ενόσ ρυμουλκοφ ςε ρυμουλκικζσ εργαςίεσ
απαιτείται άδεια τθσ λιμενικισ αρχισ. Για τθν απόκτθςθ αυτισ τθσ άδειασ, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ είναι το ρυμουλκό να είναι θλικίασ μικρότερθσ των 20 ετϊν. Συγκεκριμζνα, και
ςφμφωνα με το Άρκρο 4 παρ. 1 και 2 του ΓΛΚ 1, «1. Για τθν απαςχόλθςθ ρυμουλκοφ ςε
ρυμουλκικζσ εργαςίεσ λιμζνοσ απαιτείται να εφοδιαςκεί από τθ Λιμενικι Αρχι με άδεια
ρυμουλκοφ Λιμζνοσ. 2.- Για τθν απόκτθςθ τθσ άδειασ του ρυμουλκοφ λιμζνοσ το ρυμουλκό πρζπει
να είναι θλικίασ μικρότερθσ των 20 ετϊν και ο πλοιοκτιτθσ να υποβάλει ςτθ Λιμενικι Αρχι τα
παρακάτω δικαιολογθτικά: α-Αίτθςθ με τα πλιρθ ςτοιχεία του πλοιοκτιτθ και τα χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα του πλοίου. β. Ζγγραφο εκνικότθτασ και τα προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ
πιςτοποιθτικά αςφαλείασ του ςκάφουσ. γ. Απόδειξθ καταβολισ του παραβόλου υπζρ του
Δθμοςίου και τθσ υπζρ του ΝΑΣ ειςφοράσ που προβλζπονται από το Άρκρο 39 του Ν.2008/92 ι
τμιματοσ αυτϊν ςφμφωνα με το Άρκρο 10 του παρόντοσ. δ. Τπεφκυνθ διλωςθ του πλοιοκτιτθ
ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εκτελζςεωσ από το ρυμουλκό φυλακϊν αςφαλείασ ςτο λιμάνι. Η
υποχρζωςθ αυτι κα καταχωρείται ςτθν χορθγοφμενθ άδεια και δεν παρζχει δικαίωμα για
αποηθμίωςθ από το Δθμόςιο ανεξάρτθτα από τθν παροχι ι όχι υπθρεςιϊν κατά τθν διάρκεια
φυλακισ του ρυμουλκοφ.»
Αντίκετα, ωσ προσ τθν απόςυρςθ του ρυμουλκοφ, τόςο το π.δ. 45/1983 όςο και ο ΓΚΛ 1 δεν
προβλζπουν κάποιο ανϊτατο θλικιακό όριο.
Επίςθσ, άδεια τθσ λιμενικισ αρχισ δεν απαιτείται, και ςυνακόλουκα οφτε ηιτθμα θλικιακοφ ορίου
τίκεται, ςε περιπτϊςεισ, όπου το ρυμουλκό ανικει ι εξυπθρετεί αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ
εγκαταςτάςεων ιδιωτικϊν επιχειριςεων (όπωσ τα διυλιςτιρια). Ρράγματι, το Άρκρο 4 παρ. 3 του
ΓΚΛ 1. προβλζπει ειδικότερα ότι «Ρυμουλκά που αςχολοφνται με ρυμουλκικζσ εργαςίεσ λιμζνοσ
αλλά ανικουν ι εξυπθρετοφν αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ εγκαταςτάςεων ιδιωτικϊν επιχειριςεων
(διυλιςτθρίων κ.λπ.) δεν υποχρεοφνται να εφοδιαςκοφν με άδεια ρυμουλκοφ λιμζνοσ». Εν
προκειμζνω δεν βρίςκει εφαρμογι θ εν λόγω διάταξθ, διότι, αφ’ ενόσ μεν τα ρυμουλκά των
αιτοφντων δεν βρίςκονται ςτθν κυριότθτα τθσ κακ’ ισ. Αφετζρου δε, δεν προζκυψε από τθν
διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α’ Επιτροπισ Ακρόαςθσ, ότι τα ρυμουλκά των αιτοφντων εξυπθρετοφν
κατ’ αποκλειςτικότθτα τισ ανάγκεσ τθσ εν λόγω εταιρείασ κατά τθν ςχετικι παρεχόμενθ υπθρεςία.
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι ιςχφουν καταρχιν οι ωσ άνω διατάξεισ του υπ’ αρικ. 01 Γενικοφ
Κανονιςμοφ Λιμζνοσ (ΓΚΛ 1) ωσ προσ τθν αδειοδότθςθ και εκτζλεςθ ρυμουλκικϊν εργαςιϊν.
Ρεραιτζρω, από το νόμο παρζχεται θ δυνατότθτα κζςπιςθσ ειδικότερθσ ρφκμιςθσ του ηθτιματοσ
τθσ εκτζλεςθσ ρυμουλκικϊν εργαςιϊν, με τθν ζκδοςθ Ειδικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνα, προκειμζνου
να ικανοποιθκοφν πλθρζςτερα οι ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του εκάςτοτε λιμζνα.
ΙΙΙ. Γνωμοδότθςθ υπ’ αρικ. 418/2013 του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ.
Σφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 418/2013 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
(εφεξισ: ΝΣΚ) ο ανωτζρω αναφερκείσ λιμενικόσ Κανονιςμόσ (ΓΚΛ 1), ςε ςυνδυαςμό με τον Ειδικό
Κανονιςμό Λιμζνα υμοφλκθςθσ που ίςχυε ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, «επζχουν ιςχφ
νόμου» και ωσ εκ τοφτου «οι διατάξεισ τουσ είναι υποχρεωτικϊσ εφαρμοςτζεσ».
Στθν ςυνζχεια θ γνωμοδότθςθ αυτι αναφζρει ότι «…θ εταιρεία με τθν επωνυμία ‘’ΕΛ…Α.Ε.’’
μπορεί, ςτα πλαίςια των αρχϊν τθσ οικονομικισ ελευκερίασ και ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικισ
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τθσ δραςτθριότθτασ, να επιλζγει, με ςτόχο τθν επίτευξθ των μεγίςτων ςυνκθκϊν αςφαλείασ των
καλαςςίων εγκαταςτάςεων τθσ και του προςωπικοφ τθσ, κακϊσ και τθν προςταςία του
καλαςςίου περιβάλλοντοσ, ρυμουλκά πλοία, που ζχουν εφοδιαςκεί με νόμιμθ άδεια τθσ
Λιμενικισ Αρχισ και εκτελοφν υπθρεςίεσ πρόςδεςθσ/απόδεςθσ και επιφυλακισ δεξαμενοπλοίων,
τα οποία εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ τθσ ςτισ καλάςςιεσ εγκαταςτάςεισ τθσ… …υπό τθν
προχπόκεςθ, όμωσ, ότι θ επιλογι τθσ αυτι, θ οποία ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, κακόςον
αφορά ςτισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των ρυμουλκϊν που θ ίδια κζλει να χρθςιμοποιεί, εκφράςκθκε
και γνωςτοποιικθκε ενθμερωτικά ςτισ Κοινοπραξίεσ, εκ προοιμίου και κατά τρόπο γενικό,
εγκλωβίηεται υποχρεωτικϊσ εντόσ του πλαιςίου που κζτουν οι διατάξεισ των επίμαχων
Κανονιςμϊν και οι ρυκμίςεισ των Λιμενικϊν Αρχϊν…, …υπό τθν ζννοια ότι θ εταιρεία του
ερωτιματοσ μπορεί μεν να επιλζγει ελευκζρωσ ρυμουλκά, που πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ, για
τθν εκτζλεςθ ρυμουλκικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και ρυμουλκά εξ εκείνων που ορίςκθκαν από τθ
Λιμενικι Αρχι ωσ ρυμουλκά αςφαλείασ και επιφυλακισ, εφόςον, όμωσ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ,
υπάρχουν τζτοια πλοία και δεν παραβιάηονται οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που τίκενται από τουσ
Κανονιςμοφσ και τισ ρυκμίςεισ των Λιμενικϊν Αρχϊν. Ζτςι δεν μπορεί να επιλζξει άλλο ρυμουλκό
εκτόσ των οριςκζντων προσ επιφυλακι, αν αυτά δεν πλθροφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ».
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι θ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε., ελλείψει ειδικότερθσ ρφκμιςθσ, ζχουν τθν
ελευκερία να ορίηουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, κατά τρόπο γενικό, μεταξφ των ιδθ νομίμωσ
αδειοδοτθμζνων ρυμουλκϊν, τα οποία πρόκειται να εξυπθρετιςουν τισ εγκαταςτάςεισ τθσ. Αυτι
άλλωςτε θ ελευκερία ςυνιςτά ζκφανςθ τθσ οικονομικισ ελευκερίασ και τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ.
ΙV. Κανονιςμόσ (ΕΕ) 352/2017 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θζςπιςη πλαιςίου όςον αφορά την παροχή λιμενικών
υπηρεςιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμζνων».
Οι αιτοφντεσ πραγματοποιοφν αναφορά ςε διατάξεισ του προςφάτωσ ψθφιςκζντα ευρωπαϊκοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017, για τθν κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν
υπθρεςιϊν που ιςχφει από τον 03.03.2017 και εφαρμόηεται από τθν 24.3.2019, ςε ςχζςθ με τισ εν
λόγω απαιτιςεισ τθσ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε. Συγκεκριμζνα αναφζρεται ότι «…δεν περιζχει διατάξεισ όμοιεσ ι
αντίςτοιχεσ προσ τισ προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ αντιδίκου.»
Σφμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 4 (Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/352 προβλζπεται ότι: «Ο παρϊν κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ καλάςςιουσ
λιμζνεσ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν, όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα II του
κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013.»
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013 ςτο Κεντρικό Δίκτυο
περιλαμβάνονται πζντε ελλθνικοί λιμζνεσ: Θγουμενίτςα, Θράκλειο, Θεςςαλονίκθ, Ράτρα και
Ρειραιάσ. Στο εκτεταμζνο Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοςι λιμζνεσ: Βόλοσ, Ελευςίνα, Καβάλα,
Καλαμάτα, Κατάκολο, Κζρκυρα, Κυλλινθ, Λαφριο (Σοφνιο), Μφκονοσ, Μυτιλινθ, Νάξοσ, Ράροσ,
αφινα, όδοσ, Σαντορίνθ, Σκιάκοσ, Σφροσ, Χαλκίδα, Χανιά και Χίοσ.
Εκ των ανωτζρω διατάξεων, Άρκρο 1 παρ. 4 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017 και Ραράρτθμα ΙΙ του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013, κρίνεται ότι ο εν λόγω Κανονιςμόσ (352/2017) αναφζρεται
ι/και εφαρμόηεται ςε λιμζνεσ και όχι ςε Φορείσ Διαχείριςθσ Λιμζνων, οι οποίοι δφναται να
περικλείουν ςτθ γεωγραφικι περιοχι ευκφνθσ τουσ ι/και να διαχειρίηονται και άλλουσ λιμζνεσ,
μθ ενταγμζνουσ ςτο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορϊν.
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Συγκεκριμζνα, θ Οργανιςμόσ Λιμζνα Ελευςίνασ Α.Ε. ζχει ςτθ δικαιοδοςία του τθ γεωγραφικι
περιοχι ευκφνθσ όπωσ ορίηεται από το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο (βλ. Σχετικά Άρκρο 2 του ν.δ.
377/1974, τθν υπ’ αρικμ. 3413.13/02/2001 (ΦΕΚ Β 1447) απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορικισ
Ναυτιλίασ, και τθν υπ’ αρικμ. 8322/7.3.2011 (ΦΕΚ ΑΑΡ 111) απόφαςθ του Υπουργοφ Θαλαςςίων
Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ) Θ Γεωγραφικι Ρεριοχι Ευκφνθσ (Γ.Ρ.Ε.) ορίηεται ανατολικά ςτθ
κζςθ Σκαραμαγκά - προβλιτασ ΕΛΔΕ ςε ςτίγμα 38Ο 00’ 37.30’’ N - 23Ο 35’ 46.48’’ Ε και δυτικά
μζχρι τθν κζςθ Κινζττα ςτο 61ο χλμ ΡΕΟΑΚ ςε ςτίγμα 37ο 58’ 03.42’’ N - 23ο 13’ 03.04’’ Ε2. Θ
Χερςαία Ηϊνθ Λιμζνα και οι εξομοιωμζνοι με τθ Χ.Η χϊροι κακορίηονται από τθ κζςθ «Ραλάςκα»
τθσ τοποκεςίασ Σκαραμαγκά, ςτθν ανατολικι πλευρά και ςυνεχίηονται προσ δυςμάσ μζχρι το
δυτικό άκρο τθσ κζςθσ «Ναυπθγεία Ελευςίνασ»3.
Σφμφωνα με το ςθμείο (9) του Ρροοιμίου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352 προβλζπεται ότι: «Ο
παρϊν κανονιςμόσ δεν κα πρζπει με κανζναν τρόπο να κίγει τουσ κανόνεσ των κρατϊν μελϊν που
διζπουν το κακεςτϊσ ιδιοκτθςίασ που εφαρμόηεται ςτουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ, και κα πρζπει να
επιτρζπει τθν φπαρξθ διαφόρων λιμενικϊν δομϊν ςτα κράτθ μζλθ».
Σφμφωνα με το Άρκρο 20 παρ. 2 (Συνιςτϊςεσ υποδομϊν) του Τμιματοσ 4 (Υποδομζσ καλάςςιων
μεταφορϊν και καλάςςιεσ αρτθρίεσ) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013 προβλζπεται ότι: «2.
Οι καλάςςιοι λιμζνεσ είναι τα ςθμεία ειςόδου ςτθν χερςαία υποδομι του εκτεταμζνου δικτφου
και εξόδου από αυτιν. Πλθροφν τουλάχιςτον ζνα από τα ακόλουκα κριτιρια: α) ο ςυνολικόσ
ετιςιοσ όγκοσ επιβατικισ κίνθςθσ υπερβαίνει το 0,1 % του ςυνολικοφ ετιςιου όγκου επιβατικισ
κίνθςθσ όλων των καλάςςιων λιμζνων τθσ Ζνωςθσ. Ο μζςοσ όροσ αναφοράσ αυτοφ του ςυνολικοφ
όγκου είναι ο πλζον πρόςφατοσ μζςοσ όροσ τθσ τελευταίασ τριετίασ, με βάςθ τα ςτατιςτικά
ςτοιχεία που δθμοςιεφει θ Eurostat, β) ο ςυνολικόσ ετιςιοσ όγκοσ εμπορευμάτων – διακίνθςθσ
φορτίων ετερογενϊν ι μθ – υπερβαίνει το 0,1 % του αντίςτοιχου ςυνολικοφ ετιςιου όγκου
εμπορευμάτων που διακινοφνται ςε όλουσ τουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ τθσ Ζνωςθσ. Ο μζςοσ όροσ
αναφοράσ αυτοφ του ςυνολικοφ όγκου είναι ο πλζον πρόςφατοσ μζςοσ όροσ τθσ τελευταίασ
τριετίασ, με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που δθμοςιεφει θ Eurostat, γ) ο καλάςςιοσ λιμζνασ
ευρίςκεται ςε νιςο και αποτελεί το μόνο ςθμείο πρόςβαςθσ ςε περιοχι NUTS 3 του εκτεταμζνου
δικτφου, δ) ο καλάςςιοσ λιμζνασ ευρίςκεται ςε εξόχωσ απόκεντρθ ι περιφερειακι περιοχι, ςε
απόςταςθ μεγαλφτερθ των 200 km από τον πλθςιζςτερο λιμζνα του εκτεταμζνου δικτφου.»
Εν προκειμζνω, αιτιάςεισ περί υπαγωγισ ςτο κανονιςτικό πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
352/2017 των εν λόγω λιμενικϊν εγκαταςτάςεων για ιδία χριςθ των ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε. προβάλλονται
προϊρωσ. Σφμφωνα με το Άρκρο 22 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017, ο κανονιςμόσ αρχίηει να
ιςχφει τθν εικοςτι θμζρα από τθ δθμοςίευςι του, ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, δθλαδι από 3 Μαρτίου 2017, ωςτόςο εφαρμόηεται από τισ 24 Μαρτίου 2019, και οι δε
τεκζμενεσ προδιαγραφζσ ωσ μονομερισ πράξθ τθσ κακ’ ισ, επθρρεάηουςεσ τθ βραχυπρόκεςμθ
υπό κρίςθ αγορά (βλ. ςελ. 14 επ.), δεν καταλαμβάνονται ακόμα από τθν τυχόν εφαρμογι του
Κανονιςμοφ. Ενδεχόμενθ αντίκεςθ και μθ ςυμμόρφωςθ τθσ κακ’ ισ προσ τον Κανονιςμό, είναι
εξεταςτζα μετά τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ του (πρβλ. Απόφαςθ .Α.Λ. 62/2018).
V. Ν.146/1914 περί Ακζμιτου Ανταγωνιςμοφ.
Ειςαγωγικά, το Δίκαιο Ανταγωνιςμοφ διακρίνεται μεταξφ του Δικαίου Ελευκζρου Ανταγωνιςμοφ
(Ν.3959/2011, για τθν υπόκεςθ εν προκειμζνω Άρκρο 2 περί κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ)
και Δικαίου του Ακζμιτου Ανταγωνιςμοφ (Ν.146/1914, για τθν υπόκεςθ εν προκειμζνω το
νεοειςαχκζν Άρκρο 18Α). Το Άρκρο 18Α ορίηει ότι: «1. Απαγορεφεται θ καταχρθςτικι
εκμετάλλευςθ, από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ, τθσ ςχζςθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ ςτθν
οποία βρίςκεται προσ αυτιν ι αυτζσ μία επιχείρθςθ, θ οποία κατζχει κζςθ πελάτθ ι προμθκευτι,
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ακόμθ και ωσ προσ ζνα οριςμζνο είδοσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν και δεν διακζτει ιςοδφναμθ
εναλλακτικι λφςθ. Η καταχρθςτικι αυτι εκμετάλλευςθ τθσ ςχζςθσ οικονομικισ εξάρτθςθσ
δφναται να ςυνίςταται ιδίωσ ςτθν επιβολι αυκαίρετων όρων ςυναλλαγισ, ςτθν εφαρμογι
διακριτικισ μεταχείριςθσ ι ςτθν αιφνίδια και αδικαιολόγθτθ διακοπι μακροχρόνιων εμπορικϊν
ςχζςεων. 2. Οποιοςδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει άρςθ και παράλειψθ τθσ
παράβαςθσ και αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ηθμία υποςτεί κατά παράβαςθ τθσ παραγράφου 1
του παρόντοσ Άρκρου. 3. Όποιοσ ατομικϊσ ι ωσ εκπρόςωποσ νομικοφ προςϊπου ενεργεί κατά
παράβαςθ του παρόντοσ Άρκρου, τιμωρείται με χρθματικι ποινι από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ
ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ. ε περίπτωςθ υποτροπισ τα παραπάνω όρια χρθματικισ
ποινισ διπλαςιάηονται.». Επίςθσ, περιπτϊςεισ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ διαπιςτϊνονται κατόπιν
άςκθςθσ οικείου ενδίκου βοθκιματοσ αγωγισ, ενϊπιον των αρμοδίων Ρολιτικϊν Δικαςτθρίων,
ςφμφωνα με το Άρκρο 19 «Αι εκ των διατάξεων του νόμου τοφτου πθγάηουςαι αξιϊςεισ επί
παραλείψει ι αποηθμιϊςει ειςάγονται ωσ εμπορικαί υποκζςεισ ενϊπιον του αρμοδίου
Πρωτοδικείου, παραγράφονται δε μετά ‘’δεκαοκτϊ’’ μινασ από του χρονικοφ ςθμείου, κακ' ό ο
ζχων τθν αξίωςιν ζλαβε γνϊςιν τθσ πράξεωσ και του υπευκφνου προςϊπου, πάντωσ δε μετά
«πενταετία», αφ' ισ εγζνετο θ πράξισ. Δια τασ επί αποηθμιϊςει αξιϊςεισ ουδζποτε άρχεται θ
παραγραφι προ του χρονικοφ ςθμείου, κακ' ό επροξενικθ θ βλάβθ».
Επομζνωσ, θ Αρχι είναι αναρμόδια να λάβει απόφαςθ τυχόν αξιϊςεων των αιτοφντων κατά τθσ
κακ’ ισ, από τθν εφαρμογι τθσ ανακοίνωςθσ των «Ρροδιαγραφϊν υμουλκϊν
Ρρόςδεςθσ/Απόδεςθσ/Επιφυλακισ», τθσ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε. ςφμφωνα με το Ν.146/1914.
VΙ. Ν.3959/2011 περί Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ
Οι αιτοφντεσ με τθν καταγγελία τουσ και τα από 22.06.2018 και 26.06.2018 υπομνιματά τουσ,
ιςχυρίηονται πωσ α) θ κακ’ ισ λειτουργεί ωσ δεςπόηουςα επιχείρθςθ με τθν ζννοια του Άρκρου 2
του Ν.3959/2011 και β) ωσ δεςπόηουςα επιχείρθςθ, καταχράται τθν δεςπόηουςα κζςθ τθσ
κζτοντασ τα ανωτζρω κριτιρια για τθν αποδοχι των ρυμουλκικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ λιμζνεσ
Αττικισ, τουσ οποίουσ διαχειρίηεται. Ρεραιτζρω οι αιτοφντεσ ιςχυρίηονται, πωσ, ςυνεπεία τθσ
ενζργειασ τθσ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε., τίκενται τα ρυμουλκά τουσ εκτόσ αγοράσ και «παροπλίηονται επί τθσ
ουςίασ».
Με το από 08.06.2018 ενϊπιον τθσ Αρχισ κατατεκειμζνο αρχικό υπόμνθμα, το από 22.06.2018
και από 25.06.2018 ςυμπλθρωματικά υπομνιματά τθσ, θ κακ’ ισ ιςχυρίηεται εν ςυντομία ότι:
α) αποτελεί εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ τθσ ελευκερίασ το δικαίωμά τθσ να ορίηει κριτιρια
αναφορικά με τα ρυμουλκά, τα οποία παρζχουν υπθρεςίεσ ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ που
εκμεταλλεφεται,
β) ο οριςμόσ των ςυγκεκριμζνων κριτθρίων δεν υπιρξε αυκαίρετοσ αλλά αποτελεί προϊόν ειδικισ
επιςτθμονικισ μελζτθσ και
γ) δεν κατζχει δεςπόηουςα κζςθ ςτθ ςχετικι αγορά των ρυμουλκϊν και δεν δραςτθριοποιείται
καν ςε αυτι και ςυνεπϊσ δεν χωρεί καν το ερϊτθμα τθσ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ.
α) Θ γενικι Αρχι τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ.
Βαςικι αρχι του δικαίου, θ οποία διζπει τισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ, είναι αυτι τθσ ςυμβατικισ
ελευκερίασ. Εντόσ του πλαιςίου τθσ οικονομικισ ελευκερίασ, τθν οποία απολαμβάνει, θ εκάςτοτε
επιχείρθςθ, κατ’ αρχιν, είναι ελεφκερθ να επιλζξει τον αντιςυμβαλλόμενό τθσ και να διακζτει
12
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ελεφκερα τα εμπορικά τθσ προϊόντα, εκτόσ, αν κατ’ εξαίρεςθ υφίςταται ex lege υποχρζωςθ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ με κάκε τρίτο. Το ανωτζρω δφναται να ςυμβεί και ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν ι
νομικϊν μονοπωλίων. Θ υποχρζωςθ προμικειασ επιβάλλεται μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ,
κατόπιν τθσ εξζταςθσ των πραγματικϊν και οικονομικϊν δεδομζνων, εφαρμοηόμενθ εξίςου και
ςε περιπτϊςεισ επιχειριςεων με δεςπόηουςα κζςθ4. Τοφτο δεν αποτελεί μόνο Αρχι του
ελλθνικοφ δικαίου5, αλλά και Γενικι Αρχι των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ6. Ρρόκειται για ιδιαίτερθ
ζκφανςθ τθσ λεγόμενθσ αρνθτικισ ςυμβατικισ ελευκερίασ, θ οποία πθγάηει από τθ κεμελιϊδθ
αρχι τθσ ιδιωτικισ αυτονομίασ.
Θ παραπάνω αρχι τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ δφναται να περιοριςτεί ςτθν ιςχφ τθσ ςε
περιπτϊςεισ όπου θ δεςπόηουςα επιχείρθςθ ειςάγει δυςμενείσ διακρίςεισ και προςβάλλει τα
δικαιϊματα του αντιςυμβαλλομζνου τθσ, εφόςον ο περιοριςμόσ αυτόσ επιβάλλεται από λόγουσ
γενικότερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ7. Ωςτόςο, το δίκαιο του ανταγωνιςμοφ δεν ζχει ςκοπό να
επζμβει ςτισ επιμζρουσ ςυμβατικζσ ςχζςεισ, παρά μόνο διορκωτικά, με ςκοπό τθν προςταςία του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, και ειδικότερα όταν από τισ ενζργειεσ τθσ δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ
περιορίηεται ο ίδιοσ ο Ανταγωνιςμόσ8.
Αντιςτοίχωσ, ςτο δίκαιο του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ, δεν κεμελιϊνεται γενικι απαγόρευςθ τθσ
εφαρμογισ άνιςων όρων για ιςοδφναμεσ παροχζσ, ενϊ θ ίδια θ εφαρμογι διακρίςεων ςτισ
ςυναλλαγζσ ςυνιςτά αφ’ ενόσ «υλοποίθςθ τθσ αρχισ τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ και πεμπτουςία
του οικονομικοφ ςυςτιματοσ τθσ αγοράσ», και αφ’ ετζρου «θ άνιςθ μεταχείριςθ ενδζχεται να
αναπτφςςει κετικζσ ι αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτον ανταγωνιςμό ανάλογα με τθ δομι τθσ αγοράσ
και τθ φφςθ του ανταγωνιςμοφ»9.
β) Διακριτικι μεταχείριςθ ςε γειτνιάηουςα αγορά.
Θ υπό κρίςθ πρακτικι τθσ κακ’ ισ εταιρείασ εξετάηεται εάν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Άρκρου 2
παρ. 2 περ. γ του Ν.3959/2011, ςφμφωνα με το οποίο «θ καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ δφναται να
ςυνίςταται ιδίωσ ςτθν εφαρμογι … άνιςων όρων για ιςοδφναμεσ παροχζσ, ιδίωσ ςτθν
αδικαιολόγθτθ άρνθςθ πϊλθςθσ, αγοράσ ι άλλθσ ςυναλλαγισ, με αποτζλεςμα να περιζχονται
οριςμζνεσ επιχειριςεισ ςε μειονεκτικι κζςθ ςτον ανταγωνιςμό». Θ προαναφερκείςα διάταξθ
ενςωματϊνει τθν αρχι τθσ απαγόρευςθσ τθσ διακριτικισ μεταχείριςθσ.
Ειδικότερθ εφαρμογι τθσ άρνθςθσ πϊλθςθσ ι άρνθςθσ προμικειασ είναι θ άρνθςθ πρόςβαςθσ
ςε βαςικι υποδομι, θ οποία εξειδικεφεται με τθν κεωρία των βαςικϊν διευκολφνςεων (βλ.
Απόφαςθ .Α.Λ. 62/2018). Αποτελεί μία από τισ βαςικζσ υποχρεϊςεισ μίασ επιχείρθςθσ, θ οποία
κατζχει δεςπόηουςα κζςθ ςτθν αγορά και κατζχει τισ απαραίτθτεσ για τθν πρόςβαςθ ςτθν οικεία
αγορά «διευκολφνςεισ» ι παροχι πρόςβαςθσ ςε αυτζσ. Θ ςυμπεριφορά τθσ δεςπόηουςασ
επιχείρθςθσ εμπίπτει ςτθν απαγόρευςθ τθσ καταχρθςτικισ εκμετάλλευςθσ τθσ δεςπόηουςασ
κζςθσ, όταν θ διευκόλυνςθ ι θ υποδομι που ελζγχει αυτι ζχει τζτοια ςτρατθγικι κζςθ ι
κατοχυρϊνεται από ιδιαίτερθ νομοκετικι πρόβλεψθ κατά τρόπο, ϊςτε να κακίςταται για τουσ
ανταγωνιςτζσ βαςικι και κεμελιϊδθσ για τθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τουσ 10. Εναλλακτικά,
θ καταχρθςτικι ςυμπεριφορά μπορεί να ζγκειται ςτθν παροχι πρόςβαςθσ υπό όρουσ, οι οποίοι
είναι δυςμενείσ και ειςάγουν διακρίςεισ ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε υφιςτάμενοι ανταγωνιςτζσ να
τίκενται ςε ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα11.
Άλλθ κατθγορία διακριτικισ μεταχείριςθσ, θ οποία κα μποροφςε να εφαρμοςτεί ςτθν παροφςα
περίπτωςθ, αποτελεί θ λεγόμενθ παρεμποδιςτικι ςυμπεριφορά ανταγωνιςτϊν. Στθν ειδικότερθ
ζκφανςθ τθσ λεγόμενθσ εκμεταλλευτικισ ςυμπεριφοράσ, θ οποία εφαρμόηεται όταν ο δεςπόηων
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παίκτθσ δεν δραςτθριοποιείται ςτθν ςχετικι αγορά, οπότε εκλείπει το ίδιο ςυμφζρον για τον
αποκλειςμό ανταγωνιςτϊν του12.
Διαπιςτϊνεται ότι θ εν προκειμζνω ςχετικι αγορά δεν μπορεί να κεωρθκεί θ αγορά
πετρελαιοειδϊν, όπωσ ιςχυρίηονται οι αιτοφντεσ (βλ. ςελ. 15 τθσ καταγγελίασ). Θ τελευταία, ιτοι
θ αγορά των πετρελαιοειδϊν, δεν αποτελεί εξάλλου ενιαία αγορά, αλλά διακρίνεται ςε
επιμζρουσ αγορζσ, τθν αγορά διφλιςθσ πετρελαιοειδϊν, τθν αγορά εμπορίασ πετρελαιοειδϊν και
τθν αγορά διανομισ πετρελαιοειδϊν. Αναφορικά με τθν πρϊτθ (τθν αγορά διφλιςθσ
πετρελαιοειδϊν), θ μόνθ ςχετικά ςυναφισ αγορά με τθν παροφςα υπόκεςθ που κα μποροφςε να
εξεταςτεί, πρζπει να αναφερκεί ότι, κατά το παρελκόν, ιδθ ζχει κρικεί από τθν Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ πωσ θ κακ’ ισ εταιρεία δεν κατζχει δεςπόηουςα κζςθ13.
Σθμαντικι ωςτόςο, είναι θ κρίςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ κακ’ ισ ωσ προσ τθν περαιτζρω αγορά
παροχισ ρυμουλκικϊν υπθρεςιϊν, ςτθν οποία αφενόσ, θ ίδια δεν ςυμμετζχει, όπωσ ορκά
ιςχυρίηεται. Αφετζρου δε, θ υπό κρίςθ ενζργειά τθσ δφναται υπό προχποκζςεισ να λειτουργιςει
εκμεταλλευτικά ςε αυτι τθν αγορά. Τοφτο ζχει γίνει δεκτό τόςο για τθν περίπτωςθ άρνθςθσ
πϊλθςθσ και ςτθν ειδικότερθ περίπτωςθ άρνθςθσ πρόςβαςθσ ςε βαςικι υποδομι14, όςο και για
τθν περίπτωςθ διακριτικισ μεταχείριςθσ μζςω παρεμποδιςτικϊν πρακτικϊν, όπου κρίκθκε, πωσ θ
δεςπόηουςα επιχείρθςθ οφείλει να επιτρζπει τον με ίςουσ όρουσ ανταγωνιςμό μεταξφ των
επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςε γειτνιάηουςα αγορά15.
Το πραγματικόν τθσ πρόςβαςθσ ςε βαςικι υποδομι προχποκζτει μια αγορά και τθν εξυπθρζτθςθ
αυτισ μζςω τθσ υποδομισ16. Θ ιδιαιτερότθτα των πραγματικϊν περιςτατικϊν τθσ υπό κρίςθ
υπόκεςθσ ζγκειται ςτο ότι, αφενόσ από τθν υποδομι των λιμζνων τθσ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε. εξυπθρετείται
αποκλειςτικά θ κακ’ ισ εταιρεία και αφετζρου, ότι οι αιτοφντεσ κατά τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ
εξοβελίηονται από τθν αγορά των ρυμουλκϊν, μζςω των όρων που κζτει θ ίδια κακ’ ισ. Από τα
πραγματικά περιςτατικά διαφαίνεται πωσ θ ςυμπεριφορά τθσ κακ’ ισ δφναται να προςεγγίηει τθν
περίπτωςθ τθσ άρνθςθσ προμικειασ.
Από τα ανωτζρω διαλαμβανόμενα, προκφπτει πωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να κρικεί αν θ
ςυμπεριφορά τθσ κακ’ ισ αποτελεί διακριτικι μεταχείριςθ ςε γειτνιάηουςα αγορά θ οποία
ςυμπυκνϊνεται ςτθν ζκδοςθ του υπ' αρικ. ΔΔΒΕΑ-ΒΕΕ 13046 από 16.06.2017 εγγράφου τθσ, το
οποίο περιζχει οδθγίεσ προσ ενδιαφερόμενουσ, αποτελεί πρωταρχικά ο προςδιοριςμόσ τθσ
ςχετικισ αγοράσ, ωσ αγοράσ προϊόντων και μετζπειτα ωσ γεωγραφικισ.
γ) χετικι αγορά υπθρεςιών.
Ωσ ςχετικι αγορά οριοκετείται θ περιοχι μζςα ςτθν οποία αςκείται ο ανταγωνιςμόσ και
προςδιορίηονται οι πραγματικοί ανταγωνιςτζσ, οι οποίοι είναι ςε κζςθ να επθρεάςουν τθν
ςυμπεριφορά των επιχειριςεων και να τισ εμποδίςουν να ενεργοφν ανεξάρτθτα από τισ πιζςεισ
που αςκεί ο ανταγωνιςμόσ17. Ππωσ ιδθ αναφζρκθκε, εξετάηεται ειδικότερα θ αγορά ρυμουλκϊν
ωσ ςχετικι αγορά προϊόντων. Ρροκειμζνου να κρικεί θ κζςθ τθσ κακ’ ισ, εξετάηεται εάν
αποτελοφν διακριτι αγορά οι τερματικοί ςτακμοί αυτισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ δεςπόηουςα
κζςθ τθσ κακ’ ισ κα ιταν άνευ ετζρου δεδομζνθ, διαφορετικά θ αγορά προϊόντων οριοκετείται
ςε κάποια ευρφτερθ αγορά ρυμουλκϊν, ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Ρειραιά ι ακόμθ και ςτθν
ελλθνικι επικράτεια. Στοιχεία όμωσ, τα οποία κα αποδείκνυαν πζραν ευλόγου αμφιβολίασ τθν
ςχετικι τυχόν δεςπόηουςα κζςθ τθσ κακ’ ισ εταιρείασ ςτθν αγορά ρυμουλκϊν, δεν προκφπτουν
οφτε και προςκομίςτθκαν.
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Το ερϊτθμα τθσ δομισ τθσ αγοράσ των ρυμουλκϊν από πλευράσ δικαίου του Ελεφκερου
Ανταγωνιςμοφ και ειδικότερα, υπό το πρίςμα τθσ διάκριςθσ περαιτζρω υποαγορϊν, δεν ζχει
αντιμετωπιςτεί ςυχνά, κακόλου δε από τθ ςκοπιά τθσ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ. Ωςτόςο,
από τθν προοπτικι τθσ ςυγχϊνευςθσ επιχειριςεων, αντιμετϊπιςε τθν προβλθματικι θ
βρεττανικι Competition Commission ςτθν απόφαςθ SvitzerWijsmuller A/S and Adsteam Marine
Ltd, όπου θ βρεττανικι Επιτροπι εξζταςε ειδικότερα κριτιρια για τον διαχωριςμό τθσ γενικισ
αγοράσ ρυμουλκών με ειδικότερεσ αγορζσ ρυμουλκών, όπωσ αυτζσ των τερματικϊν ςε
εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν, δθλαδι μεταξφ λιμζνων και τερματικϊν18, και κατζλθξε ςτθν
αποδοχι αυτισ τθσ διάκριςθσ. Τα κριτιρια που εξζταςε θ Competition Authority προςεγγίηονται
υπό το πρίςμα τθσ υπό εξζταςθ αγοράσ ρυμουλκϊν και των παραδοχϊν των μερϊν, όπωσ αυτζσ
προζκυψαν από τθν διαδικαςία ενϊπιον τθσ Αρχισ.
Σφμφωνα με τθν ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, αναφορικά με τον οριςμό τθσ ςχετικισ
αγοράσ, για τουσ ςκοποφσ του κοινοτικοφ δικαίου ανταγωνιςμοφ, τρεισ είναι κυρίωσ οι
περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ υπόκεινται οι επιχειριςεισ λόγω του ανταγωνιςμοφ, θ δυνατότθτα
υποκατάςταςθσ από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, θ δυνατότθτα υποκατάςταςθσ ςτο επίπεδο τθσ
προςφοράσ και ο δυνθτικόσ ανταγωνιςμόσ19.
Από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ, δθλαδι, εν προκειμζνω τθν πλευρά των παρόχων τθσ υπθρεςίασ
ρυμοφλκθςθσ, κρίςιμοι για τον διαχωριςμό των αγορϊν κα μποροφςαν να είναι διάφοροι
ρυκμιςτικοί περιοριςμοί20, οι οποίοι δφνανται να δθμιουργοφν φραγμοφσ ςτθν δυνατότθτα
υποκατάςταςθσ ςε μία άλλθ υπθρεςία21, για παράδειγμα τθν ρυμοφλκθςι επιβατθγϊν πλοίων
αντί για δεξαμενοπλοίων, με τθν ςυνεπακόλουκθ και ανταγωνιςτικι πίεςθ ςτο επίπεδο
διαμόρφωςθσ των τιμϊν. Τζτοιοι περιοριςμοί, ωςτόςο, δεν είναι γνωςτοί για τθν ςυγκεκριμζνθ
αγορά ςτθν Ελλάδα, οφτε επιςθμάνκθκαν κατά τθν διαδικαςία ενϊπιον τθσ Αρχισ από τα μζρθ.
Θ τυχόν φπαρξθ ειδικοφ πλαιςίου, ωσ ζνα είδοσ περιοριςμοφ, κα μποροφςε, ςφμφωνα με τθν
προαναφερκείςα απόφαςθ SvitzerWijsmuller A/S and Adsteam Marine Ltd, να ςυνιςτά θ
ενδεχόμενθ εφαρμογι των κατευκυντιριων γραμμϊν International Safety Guide for Oil Tankers
and Terminals, ςτισ οποίεσ ςυςτινεται θ ειδικι αδειοδότθςθ των ςχετικϊν ρυμουλκϊν22. Ωςτόςο,
οφτε τζτοιου είδουσ ανάλογθ ρφκμιςθ ζχει κεςπιςτεί ςτθν Ελλάδα, οφτε παρατθροφνται άλλεσ
διακρίςεισ ωσ προσ τισ απαιτιςεισ αδειοδότθςθσ.
Ζνα επιπλζον ςτοιχείο διάκριςθσ των αγορϊν (ρυμουλκϊν λιμζνων και ρυμουλκϊν λιμζνων
φορτοεκφόρτωςθσ πετρελαιοειδϊν) δφναται να αποτελζςουν τυχόν διαφοροποιιςεισ τεχνικών
προδιαγραφών των ρυμουλκϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε τερματικά υγρϊν καυςίμων, ζναντι
ρυμουλκϊν άλλου είδουσ πλοίων.
Από τθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Αρχισ παρατθρικθκε ότι απαιτοφνται επιπρόςκετα τεχνικά
χαρακτθριςτικά, τα οποία ενδεχομζνωσ διακρίνουν κατθγορίεσ ρυμουλκϊν. Μεταξφ των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν, ςυγκαταλζγονται θ απαίτθςθ για ελκτικι δφναμθ, θ οποία απαιτείται από τθν
κακ’ ισ να είναι εκφραςμζνθ ςε τόνουσ (Ton), αντί ςε ιπποδφναμθ (Hp), που αντιπροςωπεφει το
ονομαςτικό μζτρο ιςχφοσ εκ καταςκευισ του ρυμουλκοφ, και όχι του ελκτικοφ αποτελζςματοσ,
αναφορικά με τθν ρυμοφλκθςθ δεξαμενόπλοιων23. Αναφορζσ παρατθροφνται ςχετικά, με τθν
ελικτικι τουσ δυνατότθτα24, ι τα χαρακτθριςτικά πυρόςβεςθσ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων
ςχετικϊν περιςτατικϊν25. Πςον αφορά τα ζκτακτα αυτά γεγονότα, προζκυψε με ςαφινεια από
τθν διαδικαςία ενϊπιον τθσ Αρχισ, ότι οριςμζνα εξ αυτϊν περιορίηονται ςε χϊρουσ τερματικϊν
διυλιςτθρίων και δεν αποτελοφν μζροσ των αντίςτοιχων κινδφνων που εμφανίηονται ςε κάκε
λιμζνα.
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Ρεραιτζρω κρίςιμο κριτιριο διάκριςθσ των προαναφερκζντων αγορϊν, αποτελεί θ τυχόν φπαρξθ
μακροχρόνιων ςυμβατικών ςχζςεων, οι οποίεσ κα κακιςτοφςαν τθν μετάβαςθ του παρόχου ςε
άλλθ αγορά για ικανό χρονικό διάςτθμα, δυςχερι ι ιδιαίτερα δαπανθρι (π.χ. πρόβλεψθ
κατάπτωςθσ ενδεχομζνων ποινικϊν ρθτρϊν). Τοφτο απετζλεςε το κρίςιμο ςτοιχείο, το οποίο
ϊκθςε τθν προαναφερκείςα βρετανικι Competition Commission να δεχκεί τθν διάκριςθ τθσ
ειδικότερθσ αγοράσ των τερματικϊν εντόσ τθσ Μ. Βρετανίασ26. Σε αυτό το πλαίςιο εξετάηεται, αν
ενδεχόμενθ αλλαγι τιμϊν ςτθν ρυμοφλκθςθ ςε άλλουσ λιμζνεσ, κα ζςτρεφε τουσ παρόχουσ
υπθρεςιϊν ρυμοφλκθςθσ από τα τερματικά ςε αυτοφσ του λιμζνεσ27. Μακροχρόνιεσ ςυμβατικζσ
ςχζςεισ κα δθμιουργοφςαν δζςμευςθ των πλοίων ςτο τερματικό και δυςκολίεσ υποκατάςταςθσ.
Από τθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Αρχισ προζκυψε ότι θ κακ‘ θσ ζχει ςυνάψει μακροχρόνιασ
διάρκειασ ςυμβάςεισ (2+1 ετϊν) για ρυμουλκικζσ υπθρεςίεσ εντόσ των εν λόγω τερματικϊν για τα
πλοία που ελζγχει ο Πμιλοσ ΕΛ.ΡΕ (7 Δ/Ξ). Ωςτόςο, τα πλοία των αιτοφντων δεν εντάςςονται ςε
αυτι τθν κατθγορία, διότι τοφτοι δεςμεφονται κάκε φορά με ςυμβάςεισ βραχυπρόκεςμθσ
διάρκειασ (θμερϊν), ωσ-λεγόμενθσ spot αγοράσ, το ζργο τθσ οποίασ δεν κατζςτθ δυνατό, από τισ
μαρτυρίεσ των μερϊν, να ςυςχετιςκεί με τον τηίρο των κινιςεων εντόσ των τερματικϊν.
Ρεραιτζρω, δεν προζκυψε κάποια ςυμβατικι μακροχρόνια δζςμευςθ τθσ κακ’ ισ με τουσ
αιτοφντεσ, θ οποία κα δθμιουργοφςε εμπόδια ςτθν υποκατάςταςθ και ςυνεπϊσ χαρακτθριςτικά
διακριτισ αγοράσ.
Εξάλλου, οι αιτοφντεσ δζχκθκαν πωσ τα ρυμουλκά πλοία κάκε εταιρείασ παρζχουν τισ υπθρεςίεσ
τουσ τουλάχιςτον ςε όλο το πλάτοσ του Αργοςαρωνικοφ, ανάλογα με τθν ηιτθςθ, ϊςτε υπό το
πρίςμα τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ρυμοφλκθςθσ προζκυψε πωσ πρόκειται για ενιαία αγορά.
Επιπλζον, ςε αυτό το γεωγραφικό πλάτοσ δεν φαίνεται να διαδραματίηει ιδιαίτερο ρόλο το
κόςτοσ του καυςίμου, το οποίο ςφμφωνα με ιςχυριςμό των αιτοφντων ενϊπιον τθσ Αρχισ κα
επθρζαηε τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ ςε ευρφτερο γεωγραφικό πλάτοσ28.
Συμπεραςματικά, εν όψει των διαπιςτϊςεων ότι ςτον Αργοςαρωνικό υπάρχει ενιαία αγορά, ςε
ςυνάρτθςθ με τθν ζλλειψθ ςυμβατικϊν ι ρυκμιςτικϊν δεςμεφςεων για τθν κατθγορία των
ρυμουλκϊν, που δραςτθριοποιοφνται με βραχυπρόκεςμεσ ςυμβάςεισ, προκφπτει ότι θ ςχετικι
αγορά δεν περιορίηεται ςτο γεωγραφικό πεδίο των τερματικϊν τθσ κακ’ ισ εταιρείασ. Θ
απόρριψθ τθσ φπαρξθσ ςχετικισ αγοράσ οδθγεί άνευ ετζρου ςε απόρριψθ τθσ δεςπόηουςασ
κζςθσ τθσ εταιρείασ, αφοφ αφενόσ ο ιςχυριςμόσ των αιτοφντων περί ποςοςτοφ 50% τθσ κακ’ ισ
ςτθν αγορά ρυμουλκϊν ςτθν ευρφτερθ λιμενικι περιοχι Ρειραιά - Ελευςίνασ δεν αποδείχκθκε
οφτε προκφπτει, οφτε είναι ικανόσ από μόνοσ του να κεμελιϊςει των ιςχυριςμό περί
δεςπόηουςασ κζςθσ.
Ακόμα, όμωσ και αν ικελε κεωρθκεί ότι θ κακ’ ισ κατείχε υπζρμετρο ποςοςτό τθσ αγοράσ
ρυμοφλκυςθσ τθσ περιοχισ Ρειραιά – Ελευςίνασ και δεςπόηουςα κζςθ, εξετάηεται τυχόν
ςυνδρομι λοιπϊν προχποκζςεων για τθν κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ, θ οποία δεν
διαφοροποιεί τθν Απόφαςθ.
Θ ζννοια τθσ κατάχρθςθσ αναφορικά με τθν διακριτικι μεταχείριςθ εξειδικεφεται, αφενόσ ςτθν
επιταγι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ για ιςοδφναμεσ παροχζσ, αφετζρου δε, ςτθν επιταγι τθσ
διαφορετικισ μεταχείριςθσ, εφόςον οι παροχζσ δεν είναι ιςοδφναμεσ 29. Θ Επιτροπι
Ανταγωνιςμοφ28 κρίνει ςχετικά ότι «θ διαπίςτωςθ τθσ διακριτικισ μεταχείριςθσ προχποκζτει τθν
προθγοφμενθ αξιολόγθςθ τθσ ιςοδυναμίασ ι μθ των αντιπαροχϊν των αντιςυμβαλλομζνων τθσ
δεςπόηουςασ επιχείρθςθσ. Δεν ςυντρζχει περίπτωςθ απαγορευμζνθσ διακριτικισ μεταχείριςθσ,
όταν οι ωσ άνω αντιπαροχζσ δεν είναι ιςοδφναμεσ, ζτςι που να δικαιολογοφν τθ διαφορετικι
μεταχείριςι τουσ από τθν δεςπόηουςα επιχείρθςθ»30. Στθν ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ, θ Επιτροπι
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Ανταγωνιςμοφ ζκρινε, πωσ ιδιαίτεροι λόγοι μθ ιςοδυνάμου των παροχϊν δεν ςυνζτρεχαν, κακϊσ
τα διάφορα είδθ των ςυγκρινόμενων παροχϊν, ςυνεπϊσ και τα αποκλειόμενα από τον
δεςπόηοντα παίκτθ, πλθροφςαν προχποκζςεισ, οι οποίεσ ρθτά προβλζπονταν από το ρυκμιςτικό
πλαίςιο. Εν προκειμζνω ςτθν παροφςα υπόκεςθ, μεταξφ άλλων, και από τθν ανάλυςθ τθσ υπ’
αρικ. 418/2013 γνωμοδότθςθσ του ΝΣΚ, τζτοια κριτιρια διάκριςθσ των αντιπαροχϊν δεν ζχουν
τεκεί από το οικείο ρυκμιςτικό πλαίςιο, το οποίο δθμιουργεί ςχετικι αναςφάλεια δικαίου.
Θ κακ’ ισ εταιρεία ιςχυρίςτθκε, ότι ειδικά θ προςβαλλόμενθ απαίτθςθ για τθν χριςθ διπρόπελων
ρυμουλκϊν εντόσ των εγκαταςτάςεϊν τθσ υπαγορεφεται από τθν τεχνικι ανωτερότθτα αυτϊν
ζναντι των μονοπρόπελων, με τθ ςυγκεκριμζνθ προδιαγραφι να αποτελεί απαραίτθτο
χαρακτθριςτικό τθσ ευελιξίασ, θ οποία οφείλει να διακρίνει τα ρυμουλκά κατά τθν ρυμοφλκθςθ
ςε χϊρο υψθλισ επικινδυνότθτασ, όπωσ ζνα τερματικό διυλιςτθρίων. Άλλωςτε, από τθν πλευρά
των αιτοφντων δεν αμφιςβθτικθκε θ τεχνικι ανωτερότθτα των διπρόπελων ζναντι των
μονοπρόπελων ρυμουλκϊν, παρά μόνον ζναντι ςυγκεκριμζνου τφπου «offshore supply vessel»
χαρακτθριςμζνων ωσ ρυμουλκϊν.
Από τα παραπάνω προκφπτει το ςυμπζραςμα, πωσ μονοπρόπελα και διπρόπελα ρυμουλκά δεν
αποτελοφν όμοιεσ παροχζσ για τθν εκτζλεςθ υπθρεςιϊν ρυμοφλκθςθσ εντόσ του τερματικοφ τθσ
κακ’ ισ εταιρείασ και ςυνεπϊσ, θ διάκριςθ ςτθν οποία προβαίνει θ κακ’ ισ δεν αποτελεί
διακριτικι μεταχείριςθ και καταχρθςτικι εκμετάλλευςθ ενδεχόμενθσ δεςπόηουςασ κζςθσ τθσ.
Τζλοσ, οι αιτοφντεσ προβάλλουν με τθν καταγγελία τουσ, ότι θ πρακτικι τθσ κακ’ ισ εταιρείασ,
κυρίωσ προκαλεί ηθμία ςε αυτοφσ ι μελλοντικά κα προκλθκεί μετά τθν κζςθ ςε εφαρμογι των
τικζμενων προδιαγραφϊν αςφαλείασ. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι αποτελεί άρνθςθ πρόςβαςθσ
ςε βαςικι υποδομι εκ μζρουσ τθσ κακ’ ισ, όμωσ για να γίνει δεκτόσ ο ιςχυριςμόσ ότι αποτελεί
παράβαςθ των διατάξεων του Ελεφκερου Ανταγωνιςμοφ, πρζπει να προκφπτει ηθμία για τουσ
τελικοφσ καταναλωτζσ31, και όχι για τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ, εν προκειμζνω τουσ παρζχοντεσ
ρυμουλκικϊν υπθρεςιϊν. Τοφτο προκφπτει από τθν γενικότερθ εφαρμογι του Άρκρου 2 του
Ν.3959/2011 ι του Άρκρου 102 ΣΛΕΕ32. Αντίςτοιχα προσ το ςκοπό του δικαίου του Ελεφκερου
Ανταγωνιςμοφ, θ εικαηόμενθ καταχρθςτικι ςυμπεριφορά πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
παρεμπόδιςθ τθσ διατιρθςθσ του επιπζδου του ανταγωνιςμοφ33 (χωρίσ αυτό να δικαιολογείται
αντικειμενικά, βλ. ανωτζρω). Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ του Άρκρου 2 του Ν.3959/2011 ι του Άρκρου
102 ΣΛΕΕ είναι θ προςταςία του ανταγωνιςμοφ προσ το ςυμφζρον των καταναλωτϊν, και όχι θ
προςταςία τθσ επιχείρθςθσ που ηθτεί πρόςβαςθ ςτο δίκτυο ι τθν προμικεια εμπορευμάτων34.
Ειδικότερα, δε αναφορικά με τθν διακριτικι μεταχείριςθ μζςω εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν,
τονίηεται, πωσ, κακϊσ το δίκαιο του Ανταγωνιςμοφ δεν ζχει ςκοπό να διαμορφϊςει το ςυμβατικό
περιβάλλον μεταξφ των επιχειριςεων, ελζγχεται θ καταχρθςτικι ςυμπεριφορά, θ οποία
επιβάλλει ανεπίτρεπτα βάρθ ςτθν οικονομία35.
Επιπλζον, ο μόνοσ ςχετικόσ ιςχυριςμόσ των αιτοφντων που προβάλλεται ςχετικά, εντοπίηεται ςτο
ςκεπτικό ότι μετά τθν εφαρμογι των κριτθρίων που προτείνει θ κακ’ ισ εταιρεία κα μειωκεί ο
αρικμόσ των παρόχων των ςχετικϊν υπθρεςιϊν αναφορικά με τα τερματικά τθσ ΕΛ.ΡΕ. Α.Ε.
Ραράλλθλα όμωσ, δεν υποςτθρίχκθκε, οφτε και προζκυψε από τθν διαδικαςία ενϊπιον τθσ
Αρχισ, ότι μζςω των κριτθρίων αυτϊν δθμιουργοφνται μόνιμοι φραγμοί για τισ επιχειριςεισ, που
καταλαμβάνονται από τισ προδιαγραφζσ κατά τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ των, οφτωσ ϊςτε να
αδυνατοφν να επανζλκουν και να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν εν λόγω αγορά μελλοντικά.
Αντίκετα, θ κακ’ ισ εταιρεία υποςτιριξε και απζδειξε με ςχετικό ζγγραφο, πωσ τα εν λόγω
κριτιρια πλθροφνται ςιμερα από τουλάχιςτον 5 νομικά πρόςωπα. Ταυτόχρονα ιςχυρίςτθκε,
αλλά δεν απζδειξε, πωσ αναφορικά με το τερματικό τθσ Θεςςαλονίκθσ, όπου εφαρμόςτθκαν
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αντίςτοιχα κριτιρια, το μζτρο αυτό είχε ωσ ςυνζπεια, πολλζσ εταιρείεσ να εκςυγχρονίςουν τον
ςτόλο τουσ, προκειμζνου να διατθρθκοφν ςτθν αγορά. Άλλωςτε, από τθν πλευρά των αιτοφντων
κατατζκθκε ότι προςφάτωσ πρόςφατα, μία εταιρία εξ' αυτϊν ειςιλκε εκ νζου ςτθν αγορά τθσ
Θεςςαλονίκθσ, προφανϊσ ςυμμορφοφμενθ με τα νζα κριτιρια.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
τθν απόρριψθ τθσ υπό κρίςθ καταγγελίασ, κακότι ουδεμία εκ των προχποκζςεων παραβίαςθσ
των διατάξεων του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ πλθροφται, και τθ κζςθ αυτισ ςτο αρχείο.
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ .Α.Λ.

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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