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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 148/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 0 η  

 
ΘΕΜΑ 4o :   Αναθεώρηση Κατάταξης Υποθέσεων ΡΑΛ στον Πίνακα Προτεραιοποίησης  

 

Την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 60η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον Πειραιά, 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. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 
  
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
Γρίνος Σπυρίδων    

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθ/ρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση με θέμα την ανάγκη αναθεώρησης της κατάταξης 
συγκεκριμένων υποθέσεων στον Πίνακα Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατ’ εφαρμογήν του συστήματος μοριοδότησης που 
εμπεριέχεται σε αυτόν. Ο Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων ΡΑΛ δημοσιεύτηκε στις 19 
Νοεμβρίου 2019 [ΦΕΚ Β΄ 4197], κατ΄ακολουθίαν της με αρ. 127/2019 ληφθείσας Απόφασής της. 
Βάσει του τεθέντος στον Κανονισμό Συστήματος Μοριοδότησης, έλαβε χώρα η κατάταξη των 
υποθέσεων της Αρχής.  

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 16ης Δεκεμβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν 
σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975. 

2) Ο Κανονισμός ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (LL57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), όπως ισχύει, 
ιδίως τα Άρθρα 108 παρ. 1, 112 και 113. 

4) 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» (Α’ 126). 

5) Ο Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην 
ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και 
άλλες διατάξεις.» (Α’ 184), αρ. 105. 

6) O N.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 39). 

7) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις» (Α’63), Άρθρο 15. 
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8) Ο Ν.4568/2018«Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις.» (Α' 
178), άρ. 21. 

9) 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.» (Α’ 35), Άρθρα 3, 4, 45 έως 46. 

10) Ο Ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α' 67), αρ. 64. 

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

12) Η υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφαση της Αρχής «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017). 

13) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

14) Η υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

15) Απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων αρ. 127/2019, «Κανονισμός Προτεραιοποίησης 
Υποθέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»  

16) Ο υπ’αριθμ. 1310/2019 Κανονισμός Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, (ΦΕΚ Β΄ 4197), 
19-11-2019 

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

Κεφάλαια Υπαγωγής - Αιτιολογικού: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Κριτήρια Προτεραιοποίησης Υποθέσεων – Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι και 
Προσανατολισμοί 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 (Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων) παρ. 1 προβλέπεται ότι: «1. 
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 και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής 
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 
43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπως ισχύει, και η εκεί προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό νομικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος 
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του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων 
σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 
4150/2013 (Α` 102). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά», ενώ σύμφωνα με την παρ. 4 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα (4) χρόνια 
διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της, της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διατάξεων 
του νόμου και του ευρωπαϊκού δικαίου γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και 
αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή 
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της». 

Περαιτέρω Σύμφωνα με το άρθρο 112 (Κανονιστικές αρμοδιότητες) προβλέπεται ότι : «1. 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) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, επιβολής και 
είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις 
Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των 
αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής. 

Ρητά ορίζεται ότι, τα σχετικά εισπραττόμενα από τη Ρ.Α.Λ. ποσά, καθώς και τα ποσά που 
προκύπτουν από αποφάσεις επιβολής προστίμων, αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και 
δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. 

γ) Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων. 

2. Οι κανονιστικές πράξεις του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται με ποινή ακυρότητας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: 
i) να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί αμέσως ή εμμέσως όρους Συμβάσεων Παραχώρησης 
ή νόμων που τις κυρώνουν». 

Σύμφωνα με το άρθρο 113 (Ρυθμιστικές αρμοδιότητες) προβλέπεται ότι : «1. 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, 
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ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού 
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), 

γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων 
λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και 
πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις 
Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών 
υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, ….». 

Με την υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφαση της Αρχής, υιοθετήθηκε «Κανονισμός διερεύνησης 
καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017), όπου στο άρθρο 5, υπό τον 
τίτλο «Καταχώριση - Αξιολόγηση καταγγελίας» και στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι: «Με απόφαση 
της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να καθιερωθεί σύστημα κριτηρίων, λαμβάνοντας υπ όψιν τη σοβαρότητα 
ή τον επείγοντα χαρακτήρα υποθέσεων, ούτως ώστε να διενεργείται κατά προτεραιότητα η εξέταση 
των καταγγελιών.»  

Τέλος, δυνάμει της απόφασης της Αρχής με αρ. 127/2019, στις 19 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε 
ο Κανονισμός Προτεραιοποίησης Υποθέσεων ΡΑΛ υπ’αριθμ. 1310/2019 (ΦΕΚ Β΄ 4197) στην παρ. 3 
του α.4 του οποίου ορίζεται ότι «Η σειρά κατάταξης των υποθέσεων δύναται, όταν αυτό κρίνεται 
δικαιολογημένο, να αναθεωρείται με απόφαση της Αρχής […]» 

Ένεκα των ανωτέρω διατάξεων ορθώς έρχεται η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Αρχής προς εξέταση και λήψη απόφασης επί της σχετικής εισήγησης. 

Β. Αναθεώρηση Κατάταξης Υποθέσεων 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων στα πλαίσια α) της αναγκαιότητας  του καθορισμού του προγράμματος 
εργασιών που αφορά στην εξέταση υποθέσεων, β) της ανάγκης στοχευμένης δράσης στη βάση 
προκαθορισμένων προτεραιοτήτων, γ) της δυνατότητας ελέγχου των αποτελεσμάτων της δράσης 
της ΡΑΛ και της αξιολόγησης του έργου της με τρόπο που να ενισχύει τη διαφάνεια και το δημόσιο 
έλεγχο ώστε να είναι δυνατή η συνεχής βελτίωσή της, δημοσίευσε τον Κανονισμό 
Προτεραιοποίησης Υποθέσεών της [ΦΕΚ Β΄ 4197, 19-11-2019], εφ’ εξής Κανονισμός, θέτοντας 
ορισμένα στρατηγικά κριτήρια αξιολόγησης της κάθε υπόθεσης, μεταξύ άλλων: α) την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, υπό το πρίσμα της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό 
εγκαταστάσεων, β) την εμβέλεια των εκτιμώμενων επιπτώσεων μιας συμπεριφοράς στη 
λειτουργία του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στο λιμενικό σύστημα, με προτεραιότητα σε 
αυτεπάγγελτες έρευνες, καταγγελίες ή αιτήματα που αφορούν ιδίως σε ιδιαίτερα σοβαρούς 
περιορισμούς του ανταγωνισμού (όπως καθορισμός τιμών, πρόσβαση στην αγορά, κατανομή 
αγορών κ.α.) και σε περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών με σωρευτικό – 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, γ) την ορθή εκτέλεση των Συμβάσεων Παραχώρησης και Υπο-
παραχώρησης, δ) τα αιτήματα της Διοικήσεως για την επεξεργασία και πρόταση των αναγκαίων 
νομοθετικών διατάξεων, ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου 
που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του και στ) τη λήψη 
έκτακτων προσωρινών μέτρων όταν υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη 
δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα 
στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία, 
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πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Τα κριτήρια αυτά απετέλεσαν το θεμέλιο 
του συστήματος μοριοδότησης του Κανονισμού Προτεραιοποίησης. 

Τέλος, στον Κανονισμό (α.3 παρ.2) ορίζεται ότι [τ]ο Σύστημα Μοριοδότησης χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισμό των υποθέσεων από την Αρχή και τα αποτελέσματα της 
κατάταξης δεν δημοσιοποιούνται, ούτε κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε οποιονδήποτε 
τρίτο, εκτός των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Στα πλαίσια αυτά και κατ’ εφαρμογήν του συστήματος μοριοδότησης, η σειρά των υποθέσεων έχει 
διαμορφωθεί σε Πίνακα Κατάταξης Υποθέσεων. Ορισμένες εξ αυτών, τελούν σε διαδικασία 
διερεύνησης και με υψηλό βαθμό ωριμότητας, καθώς η έρευνά τους είχε εκκινήσει προ της 
δημοσίευσης του Κανονισμού Προτεραιοποίησης.  
 
[….] 
 

Eξ’ αυτών των υποθέσεων, οι ακόλουθες, παρόλο που έχουν βαθμολογηθεί για λόγους εποπτικούς, 
δεν κατατάσσονται, κατ’αρθον 4 παρ. 2 του Κανονισμού (γνωμοδοτήσεις, περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης κ.α.): 

 
[…..]  

 

Εν πάσει περιπτώσει, ως ορίζεται ρητώς στον Κανονισμό, η σειρά κατάταξης των υποθέσεων 
μπορεί, όταν αυτό κρίνεται δικαιολογημένο, να αναθεωρείται με απόφαση του Προέδρου της, η 
οποία υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΡΑΛ που συγκαλείται μετά 
τη λήψη της απόφασης.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Την έγκριση του ως άνω Σχεδίου Κατάταξης Υποθέσεων.  

β΄ Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την οριστικοποίηση της προς τα άνω κατάταξης των 
κατωτέρω παρατεθέντων υποθέσεων, αναθέτοντάς τους βαθμό […], λόγω υψηλού βαθμού 
ωριμότητας: 

[…..]. 

  

ΑΔΑ: ΩΖ0Λ46Μ445-ΝΩ2



 

7 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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