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

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», 
με θέμα την δεύτερη (2η) αναβολή της από 25.11.2020 προγραμματισθείσας, με την υπ’ 
αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η οποία θα διεξαχθεί ενώπιον 
των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. μελών της Βˈ Διαρκούς 
Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ. 

Ο Πρόεδρος της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Αφού έλαβε υπόψη: 

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

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

3. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112), άρθρο 2 παρ. 4 περ. 9. 

4. Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94), άρθρα 113, 
113Α, 114, όπως ισχύει. 

5. Το 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). 

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

7. Την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 Απόφαση των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
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ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.» 
(ΦΕΚ Β' 4899/06.11.2020). 

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 48690/1476/25.11.2020 Απόφαση των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ «Παράταση της 
ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του 
άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου 
εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.» 
(ΦΕΚ Β' 5245/26.11.2020). 

9. Την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/27.11.2020 Απόφαση των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.» 
(ΦΕΚ Β' 5255/28.11.2020). 

10. Την υπ’ αριθ. Υ.Α. 3000.0/51279/2019 «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 
2017 “για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών 
κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων”» (ΦΕΚ Β' 2896), Άρθρο 2, 3 και 4 
όπως ισχύει. 

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

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

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

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

15. Την Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθ. 
1000.0/24042/2020 «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 
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16. Την υπ’ αριθ. 153/2020 Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Επικοινωνία περί 
εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.» (ΑΔΑ: ΨΡΕΣ46Μ445-
Ο0615). 

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

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

19. Την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Πράξη Διεξαγωγής 
Ακρόασης κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Απόφαση 329, ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017)», με την οποία ορίστηκε 
η 25η Νοεμβρίου 2020 ως ημέρα ακρόασης, από την Β' Διαρκή Επιτροπή Ακροάσεων. Με την 
ανωτέρω απόφαση ελήφθη υπ’ όψιν το κατωτέρω ιστορικό, συνταχθέν κατόπιν αναζητήσεως 
των διαθεσίμων, σχετικών με το θέμα, δέκα επτά (17) εγγράφων από το αρχείο της Αρχής, 
ήτοι: α. Στις 24/09/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1090/24.09.19) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. 
πρωτ. 9022/24.09.2019 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνική Προστασίας 
Περιβάλλοντος Α.Ε.» (εφεξής: E.P.E. S.A.), με θέμα: «Διερεύνηση εφαρμογής Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 (άρθρο 16). Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων.». Με τα 
εντός της προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα προβάλλεται ότι: «[…], παρά την ρητή 
διάταξη (άρθρο 4, παρ. 6 του Κανονισμού), δεν έχουν δημοσιευθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος παροχής των εν θέματι λιμενικών υπηρεσιών, 
στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους. Ευάριθμοι φορείς διαχείρισης Λιμένα συνεχίζουν 
μη προβλεπόμενες παρατάσεις αποκλειστικότητας, […], ενώ δεν διαθέτουν προϋφιστάμενη 
νόμιμη σύμβαση σε ισχύ (πριν την 15η Φεβρουαρίου 2017) κι ενώ έχει εξαντληθεί κάθε 
δυνατότητα προβλεπόμενης παράτασης. […].». Εν κατακλείδι, με την εν λόγω επιστολή της η 
εταιρεία αιτήθηκε από την Ρ.Α.Λ. αφενός την διερεύνηση της συμμόρφωσης και εφαρμογής 
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 από τις Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. της Χώρας, 
σχετικά με τις λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων, και αφετέρου την επιβολή 
κυρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων, δυνάμει των διατάξεων της Υ.Α. 
3000.0/51279/2019 (ΦΕΚ Βˈ 2896). β. Στις 23/10/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1239/23.10.19) 
υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 9027/23.10.2019 επιστολή της ιδίας εταιρείας, σε 
συνέχεια της ανωτέρω επιστολής της (με αριθ. πρωτ. 9022/24.09.2019), με την οποία προέβη 
στην παροχή συμπληρωματικών στοιχείων / διευκρινήσεων. Πιο συγκεκριμένα, η αιτούσα 
εταιρεία, διευκρίνισε ότι: «[…], οι Φορείς Διαχείρισης Λιμένα για τους οποίους θεωρούμε ότι 
ενδεχόμενα δεν προκύπτει συμμόρφωση με την ρητή διάταξη του άρθρου 4, παρ. 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, […], είναι οι εξής: Ο.Λ.Π. ΑΕ, […].» και εν συνεχεία, παραθέτοντας 
τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 4 της Υ.Α. 3000.0/51279/2019, εζήτησε την κατά λόγω 
αρμοδιότητας Αρχής διερεύνηση τυχόν εφαρμογής των ανωτέρω. γ. Στις 28/01/2020 (με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ 115/28.01.20) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2005/28.01.2020 
επιστολή της ιδίας εταιρείας απευθυνόμενη προς την Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 
(εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.), με την οποία αιτούνταν τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στις 
λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 
φορτίου σε περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. δ. Στις 03/02/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
155/03.02.2020) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2006/03.02.2020 επιστολή της 
ιδίας εταιρείας εις την Αγγλικήν, απευθυνόμενη προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά επισυναπτόμενων 
σε αυτήν εγγράφων, με την οποία αιτούνταν τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στις 
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λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 
φορτίου σε περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ε. Στις 01/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
549/01.04.20) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., στο πλαίσιο ερεύνης της 
Αρχής αναφορικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 9022/24.09.2019 και 9027/23.10.2019 επιστολές της 
E.P.E. S.A., μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: α) τις προαναφερθείσες 
επιστολές της εταιρείας και β) την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 40/15.01.2020 επιστολή, με την οποία 
ενημερώθηκαν και οι Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. της χώρας αναφορικά με την έκδοση της υπ’ 
αριθ. 3000.0/51279/2019 Αποφάσεως ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ Βˈ 2896). Με την ως άνω επιστολή της η 
Ρ.Α.Λ. εζήτησε από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.: α) τυχόν αποφάσεις εισαγωγής ή μη ελαχίστων 
απαιτήσεων ή περιορισμού του αριθμού των παρόχων, για την παροχή των υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, β) την υφιστάμενη σύμβαση ή συμβάσεις 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, με ρητή αναφορά του νομικού πλαισίου υπογραφής των, γ) 
τις απόψεις επί των ζητημάτων που θίγονται με τις ανωτέρω επιστολές της εταιρείας, ιδίως 
ως προς την φερόμενη παράβαση κατ’ Άρθρον 4 παρ. 3 και παρ. 12 της προαναφερθείσας 
Υ.Α. (υπ’ αριθ. 3000.0/51279/2019) και δ) όποιο πρόσθετο στοιχείο κρίνεται συναφές με την 
εν λόγω υπόθεση. στ. Στις 15/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 646/15.04.2020) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. 
το από 15.04.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 549/01.04.2020 επιστολής, με το οποίο υπεβλήθη αίτημα περί παροχής 
προθεσμίας για την υποβολή των αιτούμενων, με την προαναφερθείσα επιστολή, στοιχείων 
και απόψεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. επί των ανωτέρω επιστολών της E.P.E. S.A. ζ. Στις 22/04/2020 (με 
αρ. πρωτ. ΡΑΛ 681/22.04.20) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. το από 22.04.2020 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής: ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ.), δια του οποίου προωθήθηκε στην Αρχή το 
από 14.04.2020 ομοίο της E.P.E. S.A. προς ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ., με θέμα «Ενημερωτικό υπόμνημα 
σχετικά με Κανονισμό ΕΕ 352/2017 και απόβλητα πλοίων». Με το προαναφερθέν μήνυμα 
εστάλη στη ΔΙ.ΛΙ.Κ.ΥΠ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2019/14.04.2020 επιστολή της E.P.E. S.A., με θέμα 
«Λιμενικές ευκολίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων», μετά των συνημμένων 
σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: α) Συγκεντρωτικός πίνακας διαγωνισμών στερεών αποβλήτων 
πλοίων, που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία εικοσαετία στις Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. της 
χώρας, β) Χωροταξική αποτύπωση, σε χάρτες, της υφιστάμενης κατάστασης της σχετικής 
αγοράς, στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων, στις Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. της χώρας, με 
αναφορά στους υφιστάμενους αναδόχους, γ) Αποτύπωση Ευρωπαϊκής αγοράς, αριθμός 
παρόχων στερεών αποβλήτων σε λιμένες της Ένωσης και δ) η παρουσίαση της εταιρείας στο 
1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών παράκτιων και 
υπεράκτιων έργων», σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, με θέμα: «Κανονισμός 
352/2017 λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου», που πραγματοποιήθηκε στις 08 – 11.05.2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου. 
η. Στις 24/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 695/24.04.20) εστάλη, μεταξύ άλλων αποδεκτών, και 
στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2021/24.04.2020 επιστολή της E.P.E. S.A., με θέμα: «Λιμενικές 
ευκολίες παραλαβής αποβλήτων πλοίων και Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017», μετά των 
συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, ήτοι: α) η παρουσίαση της εταιρείας στο 1ο Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών παράκτιων και υπεράκτιων 
έργων», σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, με θέμα: «Κανονισμός 352/2017 λιμενικές 
υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου», που 
πραγματοποιήθηκε στις 08 – 11.05.2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου και β) Πίνακες 
δραστηριοποιούμενων παρόχων σε Ευρωπαϊκούς λιμένες. θ. Στις 27/04/2020 (με αρ. πρωτ. 
ΡΑΛ 712/27.04.20) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε απάντηση του 
προαναφερθέντος (από 15.04.2020) μηνύματός της, με την οποία ενημερώθηκε ότι το 
σχετικό περί παρατάσεως αίτημά της έγινε αποδεκτό από την Αρχή, με καταληκτική 
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ημερομηνία την 15η Ιουνίου 2020. ι. Στις 08/05/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 816/08.05.20) 
κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2023/08.05.2020 επιστολή της E.P.E. S.A 
απευθυνόμενη προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά επισυναπτόμενων εγγράφων, με την οποία γινόταν 
ευγενική υπενθύμιση αναφορικά με τα υποβληθέντα αιτήματα της E.P.E. S.A. για 
δραστηριοποίηση της εταιρείας στις λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου σε περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. ια. Στις 20.05.2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 905/20.05.20) εστάλη η υπ’ αριθ. πρωτ. 
10333/19.05.20 επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε., εις απάντηση των υπ’ αριθ. πρωτ. 2005/28.01.20, 
2006/03.02.20 και 2023/08.05.20 σχετικών επιστολών της E.P.E. S.A. περί δραστηριοποίησης 
της εταιρείας στις λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου σε περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ιβ. Στις 04.06.2020 
(με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1009/04.06.20) εστάλη η υπ’ αριθ. πρωτ. 2030/04.06.20 επιστολή της 
E.P.E. S.A. με θέμα «Παράνομη απόρριψη αιτήματος άσκησης δικαιώματος δραστηριοποίησης 
στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων πλοίων. Παράβαση Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.», με την οποία προσκομίζονταν, σύμφωνα με την E.P.E. S.A., 
πρόσθετα ειδικά πρόσφατα στοιχεία επί της παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού 
352/2017 από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. ιγ. Στις 16.06.2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1118/16.06.20) 
υπεβλήθησαν στη ΡΑΛ διά της υπ’ αριθ. πρωτ. 12202/12.06.20 επιστολής της Ο.Λ.Π. Α.Ε., και 
σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 549/01.04.20 επιστολής, οι από πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
απόψεις, μετά συνημμένων προσκομιζόμενων στοιχείων. ιδ. Στις 17.06.2020 (με αρ. πρωτ. 
ΡΑΛ 1137/17.06.20) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την E.P.E. S.A., στο πλαίσιο ερεύνης 
την οποία διενεργεί η Αρχή, με αντικείμενο την παροχή απόψεων της εταιρείας αναφορικά 
με τους ισχυρισμούς της Ο.Λ.Π. Α.Ε., τους οποίους προέβαλε με την υποβληθείσα στην Αρχή 
υπ’ αριθ. πρωτ. 12202/12.06.2020 επιστολή της μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, 
καθώς και όποιο πρόσθετο στοιχείο κρίνεται συναφές με την εν λόγω υπόθεση. ιε. Στις 
30/06/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1221/30.06.20) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., δια του από 
30.06.2020 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 
1137/17.06.2020 επιστολής, οι από πλευράς E.P.E. S.A. απόψεις, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
2036/30.06.2020 επιστολή της, μετά επισυναπτόμενων σχετικών εγγράφων. ιστ. Στις 
23/09/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1755/23.09.20) κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων και στην Αρχή 
(Ρ.Α.Λ.) η υπ’ αριθ. πρωτ. 2047/23.09.2020 επιστολή της E.P.E. S.A., εις την Αγγλικήν, 
απευθυνόμενη προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά επισυναπτόμενων εγγράφων, με την οποία 
αιτούνταν τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στις λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου σε περιοχές αρμοδιότητας 
της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. ιζ. Στις 07.10.2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1873/07.10.20) εστάλη η από 
06.10.2020 επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε., εις απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2047/23.09.20 
επιστολής της E.P.E. S.A. περί δραστηριοποίησης της εταιρείας στις λιμενικές υπηρεσίες 
παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου σε περιοχές 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

20. Την υπ’ αριθμόν 10230Β'/06.11.2020 έκθεση επιδόσεως, του δικαστικού Επιμελητή Εφετείου 
Πειραιώς Γεωργίου Πάπαρη, της υπ’ αριθ. 59/2020 Αποφάσεως του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., 
μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, προς την Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

21. Την υπ’ αριθμόν 1326Γ'/04.11.2020 έκθεση επιδόσεως, της δικαστικής Επιμελήτριας 
Εφετείου Αθηνών Μαρίας Στάμου, της υπ’ αριθ. 59/2020 Αποφάσεως του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ., μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, προς την Τεχνική Εταιρεία Περιβάλλοντος 
Α.Ε. 
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22. Το υπ’ αριθ πρωτ. 22770/16.11.2020 έγγραφο αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΡΑΛ 2181/17.11.2020) 
για την μετάθεση της ημερομηνίας ακρόασης κατ’ ελάχιστον μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 2020, 
για τους λόγους όπου εκεί αναφέρονται. 

23. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 2223/19.11.2020 Απόφαση του Προέδρου Β' Διαρκούς Επιτροπής 
Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Εξέταση αιτήματος, της εταιρίας με την επωνυμία 
“Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”, με θέμα την αναβολή της από 25.11.2020 
προγραμματισθείσας, με την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, η 
οποία θα διεξαχθεί ενώπιον των ορισθέντων με την υπ’ αριθ. 175/2020 Απόφαση Ρ.Α.Λ. 
μελών της Βˈ Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ.», με την οποία αποφασίστηκε η 
μερική αποδοχή του υπ’ αριθ. πρωτ. 22770/16.11.2020 αιτήματος της Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
χορηγώντας της επιπλέον χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων [14] ημερών από την αρχικώς 
προγραμματισθείσα ημερομηνία ακροάσεως, ορίζοντας δε την 9η Δεκεμβρίου 2020, ίδια ώρα 
και τόπο, ως τη νεότερη ημερομηνία αυτής. 

24. Την δια του από 19.11.2020 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαβίβαση, της Αρχής 
(Ρ.Α.Λ.), της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 2223/19.11.2020 Απόφασης του Προέδρου Β' Διαρκούς 
Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ., μετά του συνημμένου σε αυτήν εγγράφου, προς 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Τεχνική Εταιρεία Περιβάλλοντος Α.Ε. 

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23747/27.11.2020 έγγραφο αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΡΑΛ 2382/30.11.2020) 
για την δεύτερη (2η) μετάθεση της ημερομηνίας ακρόασης κατ’ ελάχιστον μέχρι την 20η 
Δεκεμβρίου 2020, για τους λόγους όπου εκεί αναφέρονται. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού Ακροάσεων προβλέπεται ότι «Κάθε 
καλούμενο πρόσωπο δύναται, με την υποβολή έγγραφης αίτησης, μέχρι και την προτεραία της 
διεξαγωγής της ακρόασης, να ζητήσει την παράταση της προθεσμίας εμφάνισης του, 
επικαλούμενο σοβαρό λόγο. Επί της αιτήσεως αυτής, αποφασίζει ο Πρόεδρος του οργάνου 
ακρόασης, το οποίο, πάντως, δύναται να αποφασίζει και αυτεπαγγέλτως την αναβολή της 
ακρόασης. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στα καλούμενα πρόσωπα.». 

Επειδή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, αφενός μεν, η αιτούσα εταιρεία έχει λάβει i) την Απόφαση 
Προέδρου και τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης εμπροθέσμως, και πάντως σε χρόνο πολύ 
προγενέστερο της ελαχίστης προθεσμίας των δέκα [10] ημερών, κατ’ άρθρο 5 παρ. 3 του 
Κανονισμού Ακροάσεων και ii) την μερική ικανοποίηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 22770/16.11.2020 
αιτήματός της, δια της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 2223/19.11.2020 Αποφάσεως, χορηγώντας της 
επιπλέον χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων [14] ημερών από την αρχικώς προγραμματισθείσα 
ημερομηνία ακροάσεως (24.11.2020), αφετέρου δε, i) της ισχύος των νέων εκτάκτων μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, εκτεινόμενα δυνάμει της υπ’ αριθ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 5255) από την 30η Νοεμβρίου έως και την 7η Δεκεμβρίου 2020, 
και του εναπομείναντος βραχέος χρονικού διαστήματος των δύο [2] ημερών έως και την 
ημερομηνία ακροάσεως (09.12.2020). 

Επειδή, λαμβανομένων υπ’ όψιν των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Επιτροπής, κατά το 
επικείμενο χρονικό διάστημα, και υπό το πρίσμα της ισχύος των νέων εκτάκτων μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η δε άρση των οποίων είναι άγνωστο 
εάν θα προσδιορισθεί χρονικά εντός του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020. 
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Επειδή, οι λοιποί επικαλούμενοι λόγοι της καθ’ ής εταιρείας, προκειμένου να τεκμηριώσει το υπό 
κρίση αίτημά της, απορρίπτονται, καθότι δεν προβάλλει νεότερο ισχυρισμό που δεν δύνατο να 
είχε ληφθεί υπ’ όψιν της κατά την υποβολή του πρώτου αιτήματός της. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Την αποδοχή του αιτήματος, που υπέβαλε η καθ’ ής εταιρεία με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
23747/27.11.2020 έγγραφό της, περί αναβολής της ήδη αναβληθείσας, με την υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΡΑΛ 2223/19.11.2020 Αποφάσεως, από 25ης Νοεμβρίου 2020 προγραμματισθείσας, με 
την υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., ακροάσεως, ενώπιον της Βˈ Διαρκούς 
Επιτροπής Ακροάσεων της Ρ.Α.Λ., χορηγώντας της επιπλέον χρονικό διάστημα τριάντα πέντε 
[35] ημερών από την αρχικώς αναβληθείσα ημερομηνία ακροάσεως. 

Β) Ορίζει νεότερη ημερομηνία, για την διενέργεια της ανωτέρω ακρόασης που θα 
πραγματοποιηθεί ενώπιον της ιδίας Επιτροπής, την 13η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, 
ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Αρχής επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 150, Πειραιάς, (4ος 
όροφος). 

Γ) Αντίγραφο της παρούσας, συνοδευόμενης από το ανωτέρω περί αναβολής αίτημα, όπως 
ανακοινωθεί νομίμως στα ανωτέρω καλούμενα πρόσωπα. 

Πειραιάς, 03/12/2020 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παναγιώτης Γ. Κουφός 
 

Πίνακας Αποδεκτών: 

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

(Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ.: 18538, Πειραιάς, Email: olp@olp.gr) 
2. Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.  

(Δερβενακίων αριθ. 24, Τ.Κ.: 18545, Πειραιάς, Email: epe@epe.gr) 

Β. Πίνακας Εσωτερικής Διανομής: 
1. Πρόεδρος Ρ.Α.Λ. 
2. Μέλη της Επιτροπής 
3. Ενδιαφερόμενα στελέχη 
 
Επισυνάπτεται: 
Το ανωτέρω δεύτερο έγγραφο αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
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