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Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Θέμα: «Προστασία των εργαζομένων και της μικρομεσαίας ναυπηγοεπισκευαστικής 
επιχειρηματικότητας, άμεσο ζήτημα ελέγχου τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των 
ΟΛΠ ΑΕ- Cosco- ΣΕΠ μετά το μπαράζ καταγγελιών για αντισυμβατικές μεθοδεύσεις και 
μονοπωλιακές πρακτικές που εκδηλώνονται τελευταία»

Σχετ.: Το από 20.11.2020 έγγραφό σας (υμ. αριθ. πρωτ. 123380/20.11.2020), με το οποίο μας 
διαβιβάστηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 1841/18.11.2020 Ερώτηση τωνκ.κ. Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές,

Σε απάντηση της υπό ανωτέρω σχετ. διαβιβασθείσας Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») είναι αποκλειστικώς αρμόδια για τη διαπίστωση 
παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού», όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΑΕΕ). Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού διερευνά είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν τεκμηριωμένης καταγγελίας 
συμπεριφορές επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, για να διαπιστώσει τυχόν παραβάσεις 
του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της ΣΑΕΕ, ήτοι 
απαγορευμένες συμπράξεις μεταξύ των επιχειρήσεων ή καταχρηστική εκμετάλλευση της 
δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν μία ή περισσότερες επιχειρήσεις στην αγορά.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα διαλαμβανόμενα στα υπό 1, 6 και 9 σημεία της 
Ερώτησής σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού που τίθενται σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη 
αρμοδιότητας της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α·Ε.» αποτελούν ήδη αντικείμενο 
διερεύνησης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, της με 
την επιφύλαξη των ήδη διενεργηθεισών ρυθμιστικών παρεμβάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής
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Λιμένων (ΡΑΛ) στην εν λόγω σχετική αγορά1. Σημειώνεται, ότι επί του παρόντος, δεν είναι 
δυνατόν να γνωστοποιήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς οι έρευνες που 
διενεργούνται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό το ανωτέρω πλαίσιο, είναι απόρρητες 
και διέπονται από ένα εξόχως αυστηρό περιοριστικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ενωσιακό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε στους κ.κ. Βουλευτές, όπως έχουμε 
πράξει και στο παρελθόν, ότι η ΕΑ θα τοποθετηθεί θεσμικά και στην προκειμένη περίπτωση 
με σχετική ανακοίνωση όταν η έρευνα και η αξιολόγηση των στοιχείων ολοκληρωθούν.

Αναφορικά με τα λοιπά ζητήματα που ενδέχεται να άπτονται των αρμοδιοτήτων της 
ΕΑ (δηλ. της δημιουργίας Μητρώου Εγκεκριμένων Εργολάβων και της πλατφόρμας Hellenic 
Port Community System), σημειώνουμε ότι η ΕΑ ερευνά και παρακολουθεί συστηματικά τα 
εν λόγω ζητήματα (σε συνεργασία και με τη ΡΑΛ με την οποία είναι σε στάδιο υπογραφής 
μνημονίου συνεργασίας) και θα εκκινήσει τυχόν έρευνες, εάν υπάρξουν πράγματι ενδείξεις 
αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών.

Τέλος, ως προς τα λοιπά αναφερόμενα ζητήματα, σας γνωρίζουμε ότι, η ΕΑ δεν είναι 
αρμόδια για να επιληφθεί επί θεμάτων που εμπίπτουν άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως 
για παράδειγμα στην εργατική νομοθεσία, σε υλικοτεχνικές υποδομές και επενδύσεις και της 
Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή/και του Υπουργείου Οικονομικών, ή του Υπουργείου 
Εργασίας ή της ΡΑΑ. Ως εκ τούτου, τα λοιπά ερωτώμενα θέματα εκφεύγουν της 
αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με εντολή Προέδρου2,

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Γραμματείας Προέδρου Αντιπροέδρου Εισηγητών 

και Ολομέλειας

Ιωάννα Χριστοδουλάκη

Α κριβές αντιγρα φ  
Η Προϊσταμένη
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1 Όπως περιγράφονται στον Ν. 4389/2016.
2 ΦΕΚ 5095/18.11.2020


