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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 261/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 2 η  

 
 ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση και διαβίβαση φακέλου υπόθεσης 

 

 

Την 21η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 92η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Αθανασίου Γ. Τορουνίδη,  
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

5. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

  

  

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ :  

1. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

  

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο Αντωνιάδης Ηλίας.  
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Με την παρούσα Εισήγηση φέρεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, η ανώνυμη 
ανυπόγραφη καταγγελία […] αναφορικά με παράνομες ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την 
έντονη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής [..]. 

Κατόπιν, ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή, Δημήτριο Μπίτα, ο οποίος 
ανέπτυξε συνοπτικά την από 16ης Δεκεμβρίου 2021 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, αφού έλαβαν υπόψη την Εισήγηση.  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 15-11-2021 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1923/15-11-2021) ελήφθη από τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
(εφεξής: ΡΑΛ) η από …/…/2021 ανώνυμη «επικαιροποιημένη καταγγελία» [..]. Με την επιστολή 
αυτή καταγγέλλονται παράνομες ενέργειες και παραλείψεις […], οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
την έντονη ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής [..]. 

[..]  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016), 
όπως ισχύει. 

2. 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) άρθρο 
1, 2. 

3. Ο Ν.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' 16), Άρθρα 48, 49, 50, 51 και 52. 

4. Ο Ν. 4838/2021 «Κύρωση συμφωνίας τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης 
Παραχώρησης που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την 
εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ Α’ 
180/1.10.2021), άρθρο 1. 

5. Ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.», (ΦΕΚ Α’ 
45/9.3.1999), όπως ισχύει. 

6. Η υπ’ αρ. 329/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 1923/2.6.2017). 
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7. Η υπ’ αρ. 330/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β’ 1923/2.6.2017). 

8. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 28/24.02.2016). 

9. Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017) 

10. Η υπ’ αριθμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018) 

11. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020).  

12. Την υπ’ αρ. 1366/5.8.2021 επιστολή παραίτησης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με έναρξη της ισχύος 
την 14 Σεπτεμβρίου 2021, όπως έγινε αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72415/4.10.2021 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021).  

13. Η υπ’ αρ. 296/8.2.2021 επιστολή παραίτησης τακτικού μέλους της Ρ.Α.Λ. η οποία έγινε 
αποδεκτή με την υπ’ αρ. 72414/4.10.2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/08.10.2021). 

 
ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Κεφάλαια αιτιολογικού: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής 

Ι. Ν.4389/2016 άρθρα 108 επ.   

ΙΙ. Ν.4404/2016 - Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ, 
άρθρο 2 και Παράρτημα 2.2  

ΙΙΙ. Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό πλαίσιο 

Γ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Ι. Ν .4389/2016   

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου108 «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 το Άρθρο 112 (Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ.) προβλέπεται ότι:  
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«1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) 
την εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: αα) επί των τελών και 
χρήσεων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, β) τη 
διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων 
διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, γ) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες 
αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας 
ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα 
διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς 
εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των 
επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με 
τους χρηματοοικονομικούς στόχους, δ) τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την 
εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων 
πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Ρ.Α.Λ. 
μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει 
σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και 
στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού που της απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία. 2. 
Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, 
β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για 
κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ιδίως την υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής εισηγήσεων ως προς την απλούστευση, τη διαφάνεια και την, κατά περίπτωση, 
εναρμόνιση των τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιμένων με την εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, γ) την έκδοση Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων επί 
θεμάτων αρμοδιότητάς της, δ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους 
φορείς των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στις αρμοδιότητές της, ε) 
τη γνωμοδότηση κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων 
περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού 
συστήματος, στ) την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού 
Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του.3. Κατά 
την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) να ενεργεί αντίθετα 
με ή ii) να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
καθώς και όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή νόμων που τις κυρώνουν.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 114 (Διερεύνηση καταγγελιών) προβλέπεται ότι: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα 
αρμοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και ο 
τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς της. Η 
Ρ.Α.Λ. 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, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο. Οι καταγγελίες 
αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός το αργότερο πέντε (5) μηνών από την 
υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ.Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι 
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εντεταλμένοι προσωρινά σε άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώσουν, χωρίς 
υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και 
σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς της.2. Καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται στο αρχείο με πράξη 
του Προέδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας, μέσα σε προθεσμία 
πέντε μηνών από την υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης 
ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρμοδίως μέσα 
στην παραπάνω προθεσμία.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 132 προβλέπεται ότι «1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τον 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) Όταν 
η αμφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξουσίας ή αρμοδιότητας στον φορέα εκμετάλλευσης με 
βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο παραχωρησιούχος έχει από τη Σύμβαση 
τη σχετική εξουσία ή αρμοδιότητα. 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 τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σχετική 
εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. ββ) Πλην διαφορετικής ρύθμισης του παρόντος ή άλλου 
νομοθετήματος και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης 
νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από 
τέτοια Σύμβαση Παραχώρησης.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 114 του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου. […]». 

ΙΙ. Ν.4404/2016 - Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ  

Με τον ν.4404/2016 κυρώθηκε η από 24/06/2016 Σύμβαση τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 13/02/2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 
ΟΛΠ ΑΕ (εφεξής ΣΠ).  

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 
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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 
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.».  

ΙΙI. Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Με την υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφαση της Αρχής, υιοθετήθηκε ο «Κανονισμός διερεύνησης 
καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017).  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού προβλέπεται ότι: «Η καταγγελία μπορεί να είναι έγγραφη 
επώνυμη ή ανώνυμη, ή προφορική επώνυμη. 1. Επώνυμη έγγραφη καταγγελία Η έγγραφη 
καταγγελία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Ο καταγγέλλων οφείλει να 
υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με: α. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος φυσικού ή 
νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών. β. Την ιδιότητα 
των καταγγελλόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους, όπως: πλήρη διεύθυνση κατοικίας ή 
έδρας (οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα), τηλέφωνο, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. γ. Την ταυτότητα και την δραστηριότητα των καταγγελλόμενων. δ. Λεπτομερή 
περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, τα οποία κατά την άποψη του συνιστούν παράβαση 
που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., καθώς και την γεωγραφική θέση της καταγγελλόμενης 
συμπεριφοράς. ε. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οφείλει επίσης να παραθέτει με 
κάθε δυνατή λεπτομέρεια. στ. Συνοπτική περιγραφή της βλάβης του καταγγέλλοντος καθώς και 
του αιτήματος του οποίου ζητείται ικανοποίηση. ζ. Προηγούμενες ή τρέχουσες τυχόν διαδικασίες 
εξωδικαστικές ή δικαστικές ή εκκρεμείς ενώπιον Δημοσίων Αρχών για το ίδιο θέμα. Οποιοδήποτε 
αναγκαίο στοιχείο για την έρευνα μπορεί να ζητηθεί υπηρεσιακά και μετά την υποβολή της 
καταγγελίας, ο φάκελος της οποίας δύναται να συμπληρώνεται με επιπρόσθετα σχετικά στοιχεία 
ή με συμπληρωματική αναφορά. Η άρνηση ή η παράλειψη υποβολής συμπληρωματικών 
στοιχείων, τα οποία ζητούνται υπηρεσιακά από τον καταγγέλλοντα ως κρίσιμα και απολύτως 
απαραίτητα για τη διερεύνηση της αναφοράς του, μπορεί να οδηγήσει στην αρχειοθέτηση της 
υπόθεσης. 2. Ανώνυμη έγγραφη καταγγελία Η ανώνυμη καταγγελία μπορεί να είναι μόνο έγγραφη 
και πρέπει να περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
εξαιρουμένων των στοιχείων της ταυτότητας του, όπως αυτά ορίζονται στα στοιχεία α και β αυτής. 
Στην περίπτωση καταγγελίας με αίτημα ανωνυμίας ή υποβολής πληροφοριών για εικαζόμενες 
παραβάσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ. από πρόσωπο που δεν επιθυμεί να 

ΑΔΑ: Ψ8ΖΣ46Μ445-ΛΛΘ



7 

αποκαλυφθεί η ταυτότητα του, η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να σέβεται το αίτημα τήρησης της ανωνυμίας. 
3. […]». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού «Καταχώρισης-Αξιολόγηση Καταγγελίας» προβλέπεται 
ότι: «1. Η καταγγελία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και αξιολογείται από την Ρ.Α.Λ. το αργότερο 
εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από την υποβολή της. Προς το σκοπό αυτό 
διαβιβάζεται με πράξη του Προέδρου της Ρ.ΑΛ. η καταγγελία σε εισηγητή, ο οποίος μετά την 
διεξαγωγή σχετικής έρευνας υποβάλλει την εισήγηση του στη Ρ.Α.Λ. 2. […] 3. Καταγγελίες περί 
θεμάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ.  με βάση τις διατάξεις των άρθρων 112 
και 113 του ν. 4389/2016 ή της εκάστοτε ισχύουσας για τις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. νομοθεσίας, 
τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου της ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας οργανικής 
μονάδας. 4. Η προθεσμία κρίσης για το αν η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. είναι 
πέντε (5) μήνες από την υποβολή της. Εάν κατά την αξιολόγηση προκύψει ότι η καταγγελία εμπίπτει 
στις αρμοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής, η Ρ.Α.Λ. οφείλει να την 
διαβιβάσει αρμοδίως εντός της ανωτέρω προθεσμίας των πέντε (5) μηνών. 5. […] 6. Μέχρι την 
στελέχωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων της Ρ.Α.Λ. η ανωτέρω αξιολόγηση γίνεται με πράξη 
της Ρ.Α.Λ.». 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Άρθρο 7 της Σ.Π.  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 
24.06.2021 Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, προβλέπονται για το κατασκευαστικό 
στάδιο των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της ΟΛΠ ΑΕ τα ακόλουθα: «7.8 (i) Έργα σε σχέση με 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις: (α) [..] (β) […] (γ) θα υπόκεινται, εντούτοις, σε όλα τα τεχνικά πρότυπα, 
τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας, που ισχύουν κατά καιρούς για τα 
δημόσια λιμενικά έργα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Προτύπων 
Σχεδιασμού· (δ) μπορούν να ξεκινήσουν, μόλις εγκριθούν από τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του 
ΕΔ (επί του παρόντος η Γενική Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και (ε) θα επιβλέπονται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, 
σύμφωνα με το Άρθρο 7.9 και το Άρθρο 27 της παρούσας Σύμβασης. 7.9 Κατά τη διάρκεια της 
κατασκευαστικής περιόδου των απαραίτητων για την εφαρμογή των Υποχρεωτικών Επενδύσεων 
έργων, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα επιβλέπει τα εν λόγω κατασκευαστικά έργα ως προς τη 
συμμόρφωση αυτών με την Οριστική Μελέτη, τα Πρότυπα Σχεδιασμού, τις Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω κατασκευαστικών έργων και εκτός αν 
ορίζεται άλλως από τους εφαρμοστέους νόμους, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδίδει, κατά 
περίπτωση, πιστοποιητικό προσωρινής παραλαβής (το Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής) για 
την επιβεβαίωση της ουσιαστικής αποπεράτωσης ενός ή περισσότερων Υποχρεωτικών 
Επενδύσεων. Για τους σκοπούς της έκδοσης του Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής, ο 
Ανεξάρτητος Μηχανικός: (α) θα εξετάζει την πλήρωση των κριτηρίων που παρατίθενται στα ως άνω 
Αρθρα 7.7 και 7.8· (β) θα ακολουθεί, κατά τον μέγιστο βαθμό που αυτό συνάδει με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 73 του Νόμου 
3669/2008, οι διατάξεις του οποίου θα ισχύουν mutatis mutandis για την έκδοση του 
Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής υπό τον όρο ότι, για τους σκοπούς της εφαρμογής του 
άρθρου 73 του Νόμου 3669/2008, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα ασκήσει τα καθήκοντα της 
επιτροπής που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο· και (γ) θα εκδίδει το Πιστοποιητικό Προσωρινής 
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Παραλαβής, μετά τη διαπίστωση της πλήρωσης των όρων που προσδιορίζονται στην ως άνω 
παράγραφο (β). […]»  

«7.13 Εάν, έως το τέλος Επενδυτικής Περιόδου, οι αντίστοιχες Υποχρεωτικές Επενδύσεις για την εν 
λόγω Επενδυτική Περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί πλήρως, θα ισχύουν τα ακόλουθα: α) με την 
επιφύλαξη των Άρθρων 25 και 26, ο ΟΛΠ θα υποχρεούται να καταβάλει Ποινικές Ρήτρες στο 
Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το Άρθρο 16, εκτός εάν και στον βαθμό που: (i) [..] (ii) […]· και (iii) 
[..]. (iv) Ειδικά, σε σχέση με την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο, αν τα έργα των Πρώτων Υποχρεωτικών 
Επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των έργων που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με το Άρθρο 
7.2) δεν έχουν ολοκληρωθεί, ο ΟΛΠ δεν θα υποχρεούται να καταβάλει Ποινικές Ρήτρες στο ΕΔ 
σύμφωνα με το Άρθρο 16 μόνο εφόσον η αδυναμία του ή η καθυστέρηση να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του σε σχέση με την εκτέλεση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων οφείλεται σε 
περιστάσεις αναγόμενες σε Γεγονότα Αναστολής, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2α 
ή οφείλεται στο γεγονός ότι επήλθε αντικατάσταση Πρώτης Υποχρεωτικής Επένδυσης σύμφωνα με 
το Άρθρο 7.2. β) σε κάθε περίπτωση, το Αντίστοιχο Ποσό Υστέρησης θα μεταφερθεί στην επόμενη 
Επενδυτική Περίοδο και θα προστεθεί στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις της επόμενης Επενδυτικής 
Περιόδου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 7.14. Σε αυτή την περίπτωση, οι 
μεταφερόμενες Υποχρεωτικές Επενδύσεις προηγούνται των άλλων Υποχρεωτικών Επενδύσεων 
αυτής της Επενδυτικής Περιόδου και τυχόν άλλων επενδύσεων που προβλέπονται από τον ΟΛΠ.» 

Γ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

Η υπόθεση αφορά επικαιροποιημένη, σύμφωνα με το κείμενο, ανώνυμη καταγγελία [..] και 
παρελήφθη από τη Ρ.Α.Λ στις 15/11/2021. Στην εν λόγω καταγγελία γίνεται μνεία σε φερόμενες 
παράνομες ενέργειες εκτέλεσης εργασιών [..] και είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη ρύπανση της 
θαλάσσιας περιοχής του [..].  

Ειδικότερα η καταγγελία αναφέρεται επακριβώς ότι: […]  

Παράλληλα συνυποβάλλεται η υπ’ αρ. πρωτ. …./…/…/.21 […] πράξη της [..].  

[…] 

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1, προβλέπεται ότι : «Όταν η αμφιβολία αφορά στην 
κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή 
επιλύεται ως εξής: αα) […] ββ) Πλην διαφορετικής ρύθμισης του παρόντος ή άλλου νομοθετήματος 
και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη 
λιμενική ζώνη και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια Σύμβαση 
Παραχώρησης. [..]», ενώ η Αρχή δύναται να υποβάλλει εισήγηση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής επί θεμάτων που αφορούν την άσκηση «εξουσία(ς) ή αρμοδιότητα(ς) 
παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της 
Σύμβασης Παραχώρησης».  

Συνακόλουθα, έλκονται σε εφαρμογή το άρθρο 114 του Ν. 4389/2016 και το άρθρο 5 του 
Κανονισμού διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με τα οποία 
τυχόν καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής τίθενται στο αρχείο.  

[…] 
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Επειδή και προκειμένου η Αρχή να ασκήσει τα υπό του νόμου προβλεπόμενα στο παράρτημα  2.2 
της ανωτέρω Σ.Π. καθήκοντά  της, ήτοι την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των 
λιμένων στις συμβάσεις παραχώρησης, απαιτείται, πλέον των άλλων, επί του ζητήματος της 
κατασκευής των υποχρεωτικών έργων, η εκ μέρους του επιβλέποντος την κατασκευή Ανεξάρτητου 
Μηχανικού και άλλων αρμοδίων οργάνων, κρίση περί συμμόρφωσης του Λιμένα και στους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Τη διαβίβαση του φακέλου της παρούσας υπόθεσης […]. 

β΄ Τη διερεύνηση και επανέλεγχο του φακέλου σε περίπτωση που ανακύψουν νεότερα επί της 
υπόθεσης στοιχεία που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Αθανάσιος Γ. Τορουνίδης 
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