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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 
Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr  
                                                              

ΑΠΟΦΑΗ   9/2016 
 

     Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  8θ 
 
             ΘΕΜΑ 7ο: Αίτθςθ Θεραπείασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ με τθν επωνυμία ‘’ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε.’’ επί τθσ ΑΠΟΦΑΗ 6/2016 τθσ Ρ.Α.Λ.  
 

τισ  7 Οκτωβρίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 11:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Διοικθτικισ Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθ 8θ υνεδρίαςι τουσ ςτα 
γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του 
Προζδρου τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν 
απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 
2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 
3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 
7. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 
8. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 
 
Ουδείσ. 
 
 
Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ θμαιοφόροσ Λ.. ΣΙΟΤΠΛΗ . 

Αντιπρόεδροσ 
Ειςθγθτισ 
Ειςθγιτρια 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
Μζλοσ 
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 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. αναφζρει ςτα Μζλθ, ότι θ εταιρεία με τθν επωνυμία ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. (για ςυντομία Ε.Π.Ε.) υπζβαλε ΑΙΣΗΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
(αρικμ.πρωτ.ΡΑΛ 42/13.7.2016) κατά τθσ ΑΠΟΦΑΗ 6/2016 τθσ Ρ.Α.Λ., λθφκείςασ ςτθν 
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 47/2016, θ οποία ζχει διανεμθκεί ςτα Μζλθ. Με τθν αίτθςθ τθσ θ Ε.Π.Ε. ηθτά τθν 
ανάκλθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ Απόφαςθσ, για τουσ αναπτυςςόμενουσ λόγουσ, τουσ οποίουσ 
ο Πρόεδροσ αναπτφςςει ςτα Μζλθ. 

 
Με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 56/14.7.2016 ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. ανζκεςε ςτθν 
Ειςθγιτρια κα Α. Μακρυγιάννθ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ ειςιγθςθσ. 
Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο τθσ Ειςθγιτριασ με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 156 /5.10.2016  
και διενεμικθκε ςτα Μζλθ. 
 
τθ ςυνζχεια θ Ειςθγιτρια ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ τθσ. Ακολοφκθςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 
 
Ακολοφκθςε ψθφοφορία για τθν λιψθ τθσ απόφαςθσ, από τθν οποία προζκυψε θ εξισ 
ιςοψθφία: 
 

 Τπζρ τθσ παρακάτω αναγραφόμενθσ ςτθ ςυνζχεια Απόφαςθσ εψιφιςαν οι: 
 
(1) Κ. Μουτηοφρθσ, Πρόεδροσ 
(2) Δ. Μπαντιάσ, Αντιπρόεδροσ 
(3) Α. Μακρυγιάννθ, Ειςθγιτρια  
(4) Α. ζργθ, Μζλοσ 
 

 Κατά τθσ Απόφαςθσ, με τα ςκεπτικά που παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια, εψιφιςαν οι: 
 
(1) Γ. Παπαδόπουλοσ, Ειςθγθτισ 
(2) Π. Αμοφργθσ, Μζλοσ 
(3) Κ.-Α. Βαλλεράσ, Μζλοσ 
(4) Κ. Χλωμοφδθσ, Μζλοσ. 
 

Επί τθσ ιςοψθφίασ υπερίςχυςε θ ψιφοσ του Προζδρου και ελιφκθ θ παρακάτω κατά 
πλειοψθφία απόφαςθ: 

                                    ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΑΠΟΦΑΗ 6/2016 τθσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ 47/1.4.2016 τθσ Ρ.Α.Λ τελειϊκθκε με τθν αποςτολι τθσ 
ςτθν ενδιαφερόμενθ εταιρεία  ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε., ςτον Τπουργό 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και τθν ανάρτθςθ τθσ ταυτόχρονα ςτο Πρόγραμμα 
Διαφγεια ςτισ 13.6.2016.  
 
φμφωνα με τον Ν.4389/2016, Άρκρο 121, κάκε απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. δθμοςιεφεται το 
αργότερο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ. Επομζνωσ θ ΑΠΟΦΑΗ 6/2016 τθσ 
Ρ.Α.Λ. ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ολοκλθρϊκθκε ςε θμερομθνία κατά τθν οποία θ Ρ.Α.Λ. είχε 
ιδθ μετεξελιχκεί ςε Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι (27.5.2016). υνεπϊσ και ςφμφωνα με τον 
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Ν. 4389/2016, Άρκρο 122, ζλεγχοσ κατά τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ μπορεί να αςκθκεί 
μόνο με προςφυγι τθσ ενδιαφερόμενθσ εταιρείασ ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου. 

 O μειοψθφίςασ Ειςθγθτισ κ. Γ. Παπαδόπουλοσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με 
τα κατωτζρω: 

Ωσ θμερομθνία λιψθσ τθσ ΑΠΟΦΑΗ 6/2016 κεωρείται εκείνθ τθσ ςυηιτθςθσ του κζματοσ. 
Κατά ςυνζπεια ιςχφει για τθν κατατεκείςα κατϋαυτισ αίτθςθ ανακεϊρθςθσ το προγενζςτερο 
νομοκετικό κακεςτϊσ του Ν. 4389/2016. 
 

 Σο μειοψθφίςαν Μζλοσ κ. Π. Αμοφργθσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα 
κατωτζρω: 

 Ο διοικοφμενοσ κατζκεςε τθν από 13.7.2016 αίτθςθ ανακεϊρθςθσ εμπροκζςμωσ, ςυμφϊνωσ 
με το παλαιό νομοκετικό κακεςτϊσ, αφοφ του επιδόκθκε θ ΑΠΟΦΑΗ 6/2016. Ο 
διοικοφμενοσ δεν είχε ενθμερωκεί κατά τθν επίδοςθ ςε αυτόν τθσ απόφαςθσ για τθν αλλαγι 
τθσ νομοκεςίασ, ϊςτε να γνωρίηει τα δικαιϊματα του οφτε υποχρεοφται να γνωρίηει από 
μόνοσ του τθν αλλαγι του νομοκετικοφ κακεςτϊτοσ. Ωσ εκ τοφτου ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ 
διοίκθςθσ και ειδικότερα τθσ αρχισ τθσ εφλογθσ εμπιςτοςφνθσ του διοικοφμενου, πρζπει να 
γίνει παραδεκτι θ αίτθςθ ανακεϊρθςθσ (κεραπείασ) και να εξεταςτεί περαιτζρω ωσ τζτοια 
ωσ προσ παραδεκτό και το βάςιμό τθσ. 

 Σο μειοψθφίςαν Μζλοσ κ. Κ. Βαλλεράσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα 
κατωτζρω: 

Αςχζτωσ θμερομθνιϊν και εφόςον θ αρχικι απόφαςθ ελιφκθ τθν χρονικι περίοδο που θ 
Ρ.Α.Λ. λειτουργοφςε ωσ αυτόνομθ και αυτοτελισ υπθρεςία του Υ.ΝΑ.Ν.Π., θ εξζταςθ του 
αιτιματοσ ανάκλθςθσ κα ζπρεπε να γίνει από τθν ίδια τθν Ρ.Α.Λ. ςφμφωνα με τα ιςχφοντα 
τθν περίοδο εκείνθ. 
 

 Σο μειοψθφίςαν Μζλοσ κ. Κ. Χλωμοφδθσ αιτιολογεί τθν ψιφο του ςφμφωνα με τα 
κατωτζρω: 

Μειοψθφϊ για τουσ ίδιουσ λόγουσ με τα άλλα τρία μειοψθφίςαντα Μζλθ. 

 

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.      
                                                                                                            
                                        

                                                                                                               Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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