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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 149/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 2 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση αναφερομένων σε δημοσίευμα εφημερίδας. 
 

Την 14η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 62η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της 
Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των 
θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα.  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι δια του δημοσιευθέντος, στη σελίδα εννέα 
(9) του υπ’ αριθ. φύλλου 1092/13.09.2018 της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΜΑΚΕΛΕΙΟ», 
άρθρου, υπό το τίτλο «”Συμμορία”, με βύσμα το Μαξίμου, μοιράζει “φιλέτα” του ΟΛΠ στους 
βαρόνους του μαύρου χρήματος» (εφεξής: Δημοσίευμα), ετέθη υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) αναφορά για φερόμενη εμφιλοχώρηση παρατυπιών, μέσω της υποβολής 
εικονικών και πλαστών οικονομικών προσφορών, κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας 
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.) που αφορά ακίνητα του λιμένα για τη 
δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης επιβατών. Ο κ. Πρόεδρος προσθέτει ότι τελεί υπό διερεύνηση 
από τις Υπηρεσίες της Αρχής υπόθεση με εκ πρώτης όψεως παρόμοιο αντικείμενο. 

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
12ης Φεβρουαρίου 2020 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 13/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 900/14.09.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. το από 13.09.2018 μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένος (εφεξής: Δ.Α.Λ.), δια του 
οποίου αιτήθηκε για τις κατά νόμω ενέργειες της Αρχής αναφορικά με τη διερεύνηση επί των 
αναφερθέντων του Δημοσιεύματος και παρέθεσε απόσπασμα του σχετικού άρθρου ως 
ακολούθως: «Στη σελ. 9 του φύλλου της 13/9/2018 της εφημερίδας ΜΑΚΕΛΕΙΟ αναφέρονται 
μεταξύ άλλων τα εξής: "Πιο συγκεκριμένο και σύμφωνο με την καταγγελία ο ΟΛΠ έβγαλε 
προκήρυξη για ακίνητα του λιμανιού, για τη δημιουργία χώρων εξυπηρέτησης επιβατών. Στην 
Επιτροπή μετέχουν υπάλληλοι - Έλληνες - του ΟΛΠ. Και εδώ συμβαίνει το εξής, πάντα και σύμφωνα 
με την καταγγελία: Με τον γνωστό ελληνικό τρόπο μεθοδεύουν τα ακίνητα του λιμανιού να 
καταλήξουν σε συγκεκριμένη εταιρεία, που είναι φυσικά προσκείμενη στους ίδιους, αποκλείοντας 
άλλες εταιρείες, που θέλουν πραγματικά να επενδύσουν στον Πειραιά και φυσικά να αλλάξουν 
άρδην την εικόνα προς το καλύτερο, για τους επιβάτες και φυσικά για τους τουρίστες. Σύμφωνα με 
την καταγγελία έχουν συμβεί… …σημεία και τέρατα! Έχουν υποβληθεί μέχρι και πλαστές 
προσφορές, μαϊμού, εικονικές, χρησιμοποιώντας εν αγνοία το όνομα επιχειρηματιών γνωστών 
εταιρειών εστίασης, όπως προαναφέρθηκε. Το έκαναν, βέβαια, για να φανεί ότι δήθεν υπήρχε 
σκληρός ανταγωνισμός ..."».  

[…] 

Στις 18/12/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1762/18.12.19) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., μετά του συνημμένου σε αυτήν εγγράφου, με αντικείμενο την παροχή στοιχείων και απόψεων 
επί των ζητημάτων που θίγονται με το εν λόγω δημοσίευμα.  

[…] 

Στις 22/01/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 83/22.01.20) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1762/18.12.2018 επιστολής, οι από πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. απόψεις, με το υπ’ αριθ. 
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πρωτ. 1219/21.01.2020 έγγραφό της, σύμφωνα με τις οποίες υποστήριξε αναφορικά με το εν λόγω 
δημοσίευμα ότι αναπαράγει «[…] καταφανώς προσβλητικούς ισχυρισμούς, χωρίς πραγματικά 
περιστατικά που να καθιστούν δυνατή την κατανόηση και συγκεκριμενοποίηση των αναφορών 
τους. […]» και εν κατακλείδι στην επιστολή της ανέφερε ότι «[…], εκ του συνεχώς διενεργούμενου 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας μας δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράτυπη διαδικασία.». 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες.» (ΦΕΚ Α' 40). 

2) Ο Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 45),όπως 
ισχύει. 

3) Ο Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 145). 

4) Ο Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 285), όπως ισχύει. 

5) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94). 

6) Ο Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 126). 

7) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 63). 

8) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»(ΦΕΚ Α' 35) 

9) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10) Η υπ’ αριθ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

11) Η υπ’ αριθ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

12) Την υπ’ αριθ. 330/2017 Απόφαση της Αρχής «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017), ιδίως το άρθρο 5. 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Πραγματικά Περιστατικά 

Γ. Υπαγωγή – Ερμηνεία 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία ‘’Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων’’ (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού […].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών 
οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, 
κωδίκων δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης 
απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, 
απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των 
λιμενικών υπηρεσιών και των ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των 
συνδεόμενων με αυτούς εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. β) […]. γ) 
Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των 
Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και 
τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1),γ) […], δ) τη 
διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων 
διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη 
διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ε) […], στ) […].» και σύμφωνα με την 
παρ. 2 του ιδίου Άρθρου «Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) […], β) […], γ) […], δ) […], ε) την 

ΑΔΑ: 9ΩΜΩ46Μ445-ΨΛΝ



5 
 

άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις 
Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. […].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του 
Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της 
αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα 
δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: α) […] β) Όταν η αμφιβολία 
αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, 
αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου 
συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με 
οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.» και σύμφωνα με τις 
παρ. 3 και 4 του ιδίου Άρθρου «3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε 
άλλη αρμοδιότητά του που είναι συναφής με τη Σύμβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά 
απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο 
νόμο. 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες 
διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των 
διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις 
των άρθρων 112 και 113 του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων 
Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «Κρατική Εποπτεία» του Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «Το 
Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς και το σύνολο 
των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ» της ΣΠ προβλέπεται ότι: 
«Εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια και 
παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του άρθρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α' 
102/29.4.2013), όπως ισχύει συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή με την αρμοδιότητα 
της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του 
Λιμένα Πειραιά), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η ΡΑΛ). Η ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, οι οποίες επιδέχονται περαιτέρω 
υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της έκδοσης εξουσιοδοτικών 
διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4150/2013.». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 της ΣΠ, προβλέπονται οι «Εξουσίες και Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ.», 
οι οποίες συνίστανται στην: «(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των 
συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο 
της σχετικής κείμενης-εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, (β) H διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ 
χρηστών και φορέων διαχείρισης, (γ) H διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων επ' αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) H υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για 
την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) 
και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, (ε) H παρακολούθηση 
της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του 
συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, 
(στ) H εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής της 
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αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 
εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό, (ζ) H έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, 
διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, 
προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, (η) H γνωμοδότηση επί της 
μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών 
υποδομών, (θ) H γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
επί ειδικών θεμάτων λιμένων- περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 
του εθνικού λιμενικού συστήματος.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 5 «Καταχώριση - Αξιολόγηση καταγγελίας» του Κανονισμού 
διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. με απόφαση 
της, αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα 
συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις 
παράβασης, ή αν η καταγγελία κρίνεται προφανώς αβάσιμη ή αόριστη ή ότι ασκήθηκε κατά τρόπο 
καταχρηστικό, τίθεται με απόφαση της Ρ.Α.Λ. στο αρχείο.». 

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αρχή δύναται εντός των ρηθέντων αρμοδιοτήτων της να 
διαπιστώνει μια πραγματική κατάσταση αναφορικά με την εκτέλεση και ερμηνεία των Συμβάσεων 
Παραχώρησης και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Ρ.Α.Λ. είναι 
καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, 
παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και εξετάζεται το εν θέματι κείμενο ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Πραγματικά Περιστατικά 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς», το οποίο 
ιδρύθηκε με το Ν.4748/1930 (ΦΕΚ Α' 166), ο οποίος αναμορφώθηκε με τον Α.Ν.1559/1950 (ΦΕΚ Α' 
252) και κυρώθηκε με το Ν.1630/1951 (ΦΕΚ Α' 8), δυνάμει του Πρώτου Άρθρου του Ν.2688/1999 
(ΦΕΚ Α' 40) μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που 
περιέχονται στο Άρθρο τριακοστό πέμπτο του Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145), το Ε.Δ. και η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
συνήψαν στις 13 Φεβρουάριου 2002 σύμβαση παραχώρησης (Σύμβαση του 2002). Με τη Σύμβαση 
του 2002, το Ε.Δ. παραχώρησε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και 
εκμετάλλευσης των γηπέδων, των κτιρίων και υποδομών του Λιμένα Πειραιά, για αρχική διάρκεια 
σαράντα (40) ετών, υπό τους εκεί ειδικότερα διαλαμβανόμενους όρους και συμφωνίες. Στη 
συνέχεια, η Σύμβαση του 2002 κυρώθηκε δυνάμει των Άρθρων 1 και 3 του Ν.3654/2008 (ΦΕΚ Α’ 
57). Ορισμένες τροποποιήσεις στη Σύμβαση του 2002, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της 
διάρκειας της παραχώρησης κατά δέκα (10) έτη, εγκρίθηκαν για λογαριασμό του Ε.Δ. δυνάμει 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 19 Νοεμβρίου 2008 (ΦΕΚ Β' 2372/21.11.2008). Οι 
τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν περιελήφθησαν σε πρόσθετη πράξη της Σύμβασης του 2002, 
που υπογράφηκε μεταξύ του Ε.Δ. και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στις 18 Νοεμβρίου 2008 (η Προσθήκη τον 
2008). Ακολούθως, ο κυρωτικός Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 126) και η ΣΠ έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση 
της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», ασκούσα τις εκ νέου ρυθμισθείσες 
δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς της, ως ιδιώτης «πάροχος 
ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά». 
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Την 13.09.2018 δημοσιεύθηκε, στη σελίδα εννέα (9) του υπ’ αριθ. φύλλου 1092/13.09.2018 της 
έντυπης έκδοσης της εφημερίδας «ΜΑΚΕΛΕΙΟ», άρθρο υπό τον τίτλο «”Συμμορία”, με βύσμα το 
Μαξίμου, μοιράζει “φιλέτα” του ΟΛΠ στους βαρόνους του μαύρου χρήματος». 

Γ. Υπαγωγή – Ερμηνεία 

Μέσω του ανωτέρω δημοσιεύματος ήλθαν σε γνώση της Αρχής πληροφορίες – εν είδει 
καταγγελίας – για φερόμενη εμφιλοχώρηση παρατυπιών κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικής 
διαδικασίας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που αφορά ακίνητα του λιμένα για τη δημιουργία χώρων 
εξυπηρέτησης επιβατών. 

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται ότι: «Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την 
καταγγελία, ο ΟΛΠ έβγαλε προκήρυξη για ακίνητα του λιμανιού, για τη δημιουργία χώρων 
εξυπηρέτησης επιβατών. Στην επιτροπή μετέχουν υπάλληλοι – Έλληνες – του ΟΛΠ. […]. Με το 
γνωστό Ελληνικό τρόπο, μεθοδεύουν τα ακίνητα του λιμανιού να καταλήξουν σε συγκεκριμένη 
εταιρεία, που είναι φυσικά προσκείμενη στους ίδιους, αποκλείοντας άλλες εταιρείες, που θέλουν 
πραγματικά να επενδύσουν στον Πειραιά και φυσικά να αλλάξουν άρδην την εικόνα προς το 
καλύτερο, για τους επιβάτες και φυσικά για τους τουρίστες.» και εν συνεχεία, εντός του ιδίου 
δημοσιεύματος, αναφέρεται ότι: «Σύμφωνα με την καταγγελία, […] Έχουν υποβληθεί μέχρι και 
πλαστές προσφορές, μαϊμού, εικονικές, χρησιμοποιώντας εν αγνοία το όνομα επιχειρηματιών 
γνωστών εταιριών εστίασης […]». Όπως συνάγεται από τα προεκτεθέντα, το εν λόγω δημοσίευμα 
κρίνεται ως αόριστο, καθ’ ότι δεν πραγματοποιείται σαφής περιγραφή των διαγωνισμών στους 
οποίους αναφέρεται. Ειδικότερα, δε, το δημοσίευμα αναφέρεται σε φερόμενη εμφιλοχώρηση 
παρατυπιών, κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμών, μέσω της υποβολής εικονικών και πλαστών 
οικονομικών προσφορών, δίχως να κατονομάζει επακριβώς τους προκηρυχθέντες διαγωνισμούς ή 
έστω τα ακίνητα που αφορούν αυτοί (διαγωνισμοί), καθώς και τις εικονικές / πλαστές προσφορές. 

Επειδή η φερόμενη, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμφιλοχώρηση παρατυπιών, κατά τη διεξαγωγή 
διαγωνιστικής διαδικασίας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που αφορά ακίνητα του λιμένα για τη δημιουργία χώρων 
εξυπηρέτησης επιβατών, έγκειται στην υποβολή εικονικών ή/και πλαστών οικονομικών 
προσφορών. 

Επειδή η τυχόν ύπαρξη παράβασης συμβατικής υποχρέωσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προϋποθέτει την 
διαπίστωση ύπαρξης υποβολής εικονικών ή/και πλαστών οικονομικών προσφορών, κατά την 
ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

Επειδή αρμόδιος για να κρίνει την επί της ουσίας βασιμότητα των ισχυρισμών του δημοσιεύματος, 
ήτοι τη διακρίβωση της ύπαρξης ή/μη εικονικών ή/και πλαστών οικονομικών προσφορών, είναι ο 
κατά τόπον αρμόδιος Εισαγγελέας και τα εντεταλμένα από αυτόν αστυνομικά όργανα. 

Επειδή, εξ όσων παρατέθηκαν, δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία και ενδείξεις με τα οποία να 
δύναται η Αρχή βασίμως να κρίνει αν έχει εμφιλοχωρήσει ή όχι παράβαση συμβατικής 
υποχρέωσης εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, τυγχάνει εφαρμογής το Άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού διερεύνησης 
καταγγελιών της Αρχής, σύμφωνα με το οποίο προδήλως αόριστες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο 
με απόφαση της Αρχής, στη διερεύνηση και στον επανέλεγχο των οποίων, όμως, δύναται να 
επανέλθει σε περίπτωση που ανακύψουν νεότερα επί της υποθέσεως στοιχεία. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

[…]  

Τη θέση του από 13ης Σεπτεμβρίου 2018 Δημοσιεύματος της εφημερίδας «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» στο αρχείο. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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